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BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2005. (VII.20.) rendelete 

a település 
Helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 17/2002. (X.18.) rendeletének 

módosításáról és egységes szövegéről 
 

Budakalász Község Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi 
LXXVIII. tv. 7. § (3). c) bekezdésnek felhatalmazása alapján, a törvényben megfogalmazott keretek 
között az alábbi rendeletet alkotja és elfogadja a Szabályozási Tervet.1 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A rendelet hatálya 

1. §  

(1) A jelen rendelet hatálya Budakalász község teljes közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglaltakkal együtt 
kell alkalmazni.2 

(3) Jelen építési szabályzat mellékletei:3 

 
a) rajzi mellékletek: Budakalász 1:10 000 léptékű külterületi szabályozási terve, az 1:2000 léptékű 

belterületi szabályozási terve, továbbá 
1. sz. melléklet: Erózióveszélyes löszfalak elvi szabályozási metszete 
2. sz melléklet: útnyítás, telekalakítás szabályai 
3. sz melléklet: 1:100 méretarányú mintakeresztszelvények 

 
c) függelékek: 

      
1. sz. függelék: Régészeti területek jegyzéke 
2. sz. függelék:Prekobrdó területén nyilvántartott helyi jelentőségű védett 
fák jegyzéke 
3. sz. függelék: Helyi jelentőségű természetvédelmi területek felsorolása  
4. sz. függelék:: Budakalász közigazgatási határán belül található 
országos jelentőségű természetvédelmi területek 
5.sz.függelék: A felszín alatti vízbázisok védőövezeteire vonatkozó 
korlátozások 

(4) 4 

Az előírások alkalmazása 

2. §  
(1)  A helyi építési szabályzatban és szabályozási terven (a továbbiakban: a terv) kötelezőnek kell 

tekinteni és meg kell tartani:5 
− a szabályozási vonalat, 
− a kialakítható legkisebb telekméreteket, 
− az építési hely határát (elő-, oldal-, és hátsókert méretekkel), 

                                                      
1 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
2 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
3 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
4TörölteBudakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
5 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
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− az építési övezetek előírásait, és határait 
valamint 
− a közterületek és magánutak valamint egyéb telkek kialakítására és használatára, 
− a zöldterületekre, 
− a telepítendő fasorokra, 
− az erdősávokra  
− a környezet- és természetvédelmi és régészeti területekre és védőterületekre 
vonatkozó előírásokat.  
− az építészeti értékek védelmére vonatkozó előírásokat 
− a szabályozási terven jelölt jelenlegi övezeti előírást és tervezett területfelhasználást: övezeti jel  
− a közműellátásra és közműlétesítményekre vonatkozó előírásokat 

(2) Az (1) bekezdésben nem említett elemek tájékoztató jellegűek, ezért ezek megváltoztathatók a terven 
belül. 

Fogalommeghatározások1 

3. §  
(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Reklámhordozó:  

a) Cég-címtábla, továbbá cégér: azon tárgyak, amelyek az ingatlanon folytatott 
tevékenységre utalnak és az ingatlan előkertjében, vagy az ingatlan utcafronti 
építményén kerülnek elhelyezésre és a felülete nem haladja meg a 80 x 80 cm-t 
Amennyiben a reklámhordozó nagysága ennél a méretnél nagyobb, úgy az hirdető 
berendezésnek minősül. 

b)  Hirdető berendezés: minden olyan hirdető eszköz, tábla, transzparens stb., amelynek 
az a célja, hogy a közlekedők, érdeklődök figyelmét valamilyen szolgáltatásra, 
gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre stb. felhívja. 

c) Önálló hirdető berendezés: az építménytől, épülettől különálló saját tartószerkezettel 
rendelkező reklámhordozó. 

d)  Tábla, tábla-együttes: az egy közös vázra felszerelt és egységes megjelenésű 
táblákból álló vagy meghatározott rendszer szerint elhelyezett, egyedi, de azonos 
méretű együttes. 

e) Grafitik: épület-, építmény-, homlokzatán, műtárgy felületén elhelyezett falfestések, 
rajzok, feliratok. 

Nem minősül hirdető berendezésnek az építési adatokról (határidőkről, kivitelezőkről, felelős műszaki 
vezetőről stb.) tájékoztató, csak az építkezés időtartamáig kihelyezett tábla, felírat, valamint a KRESZ-
ben, illetve a kötelezően alkalmazandó ágazati szabványokban szereplő táblák, továbbá az igazgatási 
tevékenységgel összefüggő hirdető berendezések 

2. Beépítési terv: A telek vagy telekcsoport beépítését bemutató és meghatározó, M=1:500 léptékű terv, 
amely ábrázolja: 

a) felülnézetben az épületeket, a burkolatokat, parkolóhelyeket, műtárgyakat, a jellemző kertépítészeti 
elemeket, növénytelepítést, a tervezett terepszintek és burkolatok magassági adatait a közterületeken 
megadott viszonyítási pontokhoz és a szomszédos telkek csatlakozó terepszintjeihez, az épületek 
földszinti padlónívóját, homlokzatmagasságát, gerincmagasságát, jelöli a bejáratok helyét, 

b) az épület építészeti együttes jellemző homlokzatait, utcaképét, metszeteit méretezetten, látványtervét 

                                                      
1 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
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A település területének felhasználása1 

4. § 2 

(1) A település igazgatási területe építési szempontból  

- beépítésre szánt területekre, és 

- beépítésre nem szánt területre tagolódik. 

(2)  A beépítésre szánt területek: 

- lakóterületek, ezen belül  
Falusias lakóterület (Lf) 
Kertvárosias lakóterület (Lke) 
Kisvárosias lakóterület (Lk) 

-  vegyes terület, ezen belül 
Településközpont vegyes terület (Vt) 

-  gazdasági terület, ezen belül 
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 
Tartalék gazdasági terület (TGksz)(feltételek megléte esetén, felhasználása 
megvizsgálandó)  

- üdülőterület, ezen belül 

Hétvégi házas terület (Üh) 

Üdülőházas (Üü) 

- különleges terület, ezen belül 
Különleges – kereskedelmi terület (KK) 
Különleges – intézmény terület (KI) 
Különleges – sport és rekreációs terület (KR) 
Különleges – temető terület (KT) 
Különleges – közlekedési terület (Kk) 
Különleges – bányaterület (KB) 

   besorolásúak. 

(3)  A beépítésre nem szánt területek:  

- Zöldterület (közkert, közpark) 
- Közlekedési és közműterületek 
- Mezőgazdasági területek 
- Erdőterületek 

-Védelmi rendeltetésű erdőterület 
-Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

- 3 
- Vízgazdálkodási terület (bányatavak, Duna, patak területe) 

besorolásúak. 

Engedélyköteles építmények körének bővítése4 
5. §  

 
(1) A 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a testület, az 

országos szabályozás tartalmán túl az alábbi építési munkákat is engedélykötelessé nyilvánítja: 
 

                                                      
1 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 

2 Módosította a számozást a 3.§-tól a 127.§-ig Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 

3 Törölte Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
4 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VI.20.) sz.rendelete 
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a) 120 m2-t meghaladó ponyvaépítmény, amennyiben az tartósan, 30 napnál hosszabb ideig áll az 
ingatlanon; 
b) lakókocsi, konténeres épület, pavilon jellegű építmény, lábon álló kerti tető,1 mobil épület, 
amennyiben az tartósan, 30 napnál hosszabb ideig áll az ingatlanon; 
c) az építmény olyan felújítása, helyreállítása, átalakítása, amely a homlokzat megjelenését, 
színezését, textúráját jelentősen megváltoztatja. 
d) nappanelek, amennyiben azok a közterületről látható épülethomlokzaton vagy tetőfelületen 
kerülnek elhelyezésre 
e) beépítésre nem szánt területen bármilyen kerítés építése 
f) a reklámhordozók építését, létesítését, átalakítását valamint reklámhordozóknak építményen 

való elhelyezését2 

Használat megtiltása3 
6. §  

 
(1) Lakóterületen vagy üdülőterületen adótorony nem helyezhető el. 

(2) Köz- és magáncélú antenna és nappanel helyi értékvédelmi területen csak közterületről nem láthatóan 
helyezhető el.  

(3) Az oktatási, kulturális, egyházi, egészségügyi és szociális épületek telke körül 50 m-es védőterületen 
belül állattartó építmény, zajos, bűzös tevékenységgel járó funkciójú épület nem létesíthető. 

 

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények4 
7. §  

 

(1) Az önkormányzat a rendezési tervbe foglalt községrendezési, településfejlesztési céljainak továbbá a 
1976. évi 24. törvényerejű rendeletben megállapított közérdekű célok megvalósítása érdekében, a 
jogszabályi előírások figyelembe vételével, szükség szerint, kisajátítási eljárást kezdeményez.  

(2) Amennyiben a rendezési tervben célzott közérdekű területfelhasználás másként nem valósítható meg, 
és az ingatlan megszerzése adásvétel útján nem lehetséges, az önkormányzat különösen az alábbi 
területekre kisajátítási eljárást kezdeményez: 

−  a kizárólagosan tömegközlekedés és utasforgalmi funkció céljára kijelölt, Lenfonó HÉV 
megálló területre 

− a kizárólagosan oktatási intézmény számára fenntartott területre, amennyiben a meglévő 
intézmény zavartalan működtetésének biztosítása miatt szükséges 

− azokra az ingatlanokra, ingatlan részekre amelyek olyan jelentősen átstrukturálódó 
településrészeken találhatók ahol a terület rendezése csak több telket érintő telekcsoport 
újraosztással valósítható meg, és a rendezett telekstruktúra kialakítását a tulajdonosok többsége 
kárára néhány ingatlantulajdonos indokolatlanul akadályozza. 

− a szabályozási vonallal érintett telkekre, telekrészekre az Étv. 26.§ és 27.§ foglaltak szerint. 

− mindazon területen amelyet a szabályozási terv „kisajátítható terület” jelöléssel ábrázol 

(3) A kisajátítható ingatlanok esetén a kisajátítási eljárás elindításáról a képviselő-testület külön 
határozatban dönt, ez alól kivételt képez az É_Ny-i elkerülő út nyomvonala, mely terület kisajátítása a 
Magyar Állam javára történhet.  

(4) A  helyi építési előírások végrehajtásának érdekében az önkormányzat külön rendeletben rendelkezik 
az elővásárlási joggal érintett területekről, illetve azok célzott területfelhasználásáról. 

                                                      
1 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
2 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
3 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
4 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
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A telekalakítással együttesen kialakítandó utak minimális szélességi méretei1 

8. §  

 

(1) Telket alakítani csak az övezeti előírásokban meghatározott minimális teleknagyságok, az érintett 
ingatlanokon kialakult beépítés és egyéb jogszabályi előírások figyelembevételével lehet. Abban az 
esetben, ha a telekalakításra az ingatlanon átmenő szabályozási vonal által jelzett útkialakítás kapcsán 
kerül sor, a telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha a hátramaradó telek nagysága az övezeti előírásoktól 
eltér és a korábban egyébként beépíthető ingatlan továbbra is beépíthető marad. Új beépítésű, jelentősen 
átstrukturálódó területen maximum 4 db telek (2 db visszamaradó és 2 db nyúlványos telek) alakítható 
ki, két, egymásmelletti 3,0 - 3,0 méter széles, egymástól el nem zárt teleknyúlvánnyal vagy magánúttal. 
(2. sz. melléklet)  

(2) 5 db telek kialakításához teleknyúlvány nem használható, 8,0 méter széles magánút szükséges a 
telkek feltárásához. (2. sz. melléklet ,3. sz. ábra) 

(3) 7 db telek kialakításához 10,0 méter széles magánút vagy közút szükséges. (2. sz. melléklet ,4. sz. 
ábra) 

(4) 9 db, vagy azt meghaladó számú telek kialakításához legalább 10,0 méter széles közút szükséges. 

Nyúlvány melletti hosszanti fekvésű telek minimális szélessége 14,0 méter, ebben az esetben a hátsókert 
3,0 méter széles. 

(5) Ha az építési telek másként nem alakítható ki, a közúti megközelítés legalább három méter széles 
teleknyúlvánnyal is biztosítható. A nyúlványos teleknek a nyúlvány nélkül is a szabályzat övezeti 
előírásai szerinti méretűnek kell lennie. Nyúlványos telek nem alakítható ki helyi területi védettség alatt 
lévő területeken. 

Az építés általános szabályai2 

9. §  

(1) Amennyiben az övezetre vonatkozó egyéb előírás másként nem rendelkezik, az egyes építési 
övezetekben elsősorban az övezetre jellemző rendeltetésű épületek helyezhetők el. Kiegészítő rendel-
tetéssel kivételesen a fő rendeltetéstől eltérő más építmény elhelyezhető, az övezetre vonatkozó 
környezetterhelési határértékek betartása mellett.  

(2) Az állattartás céljára szolgáló épületek, építmények tekintetében jelen rendelet előírásait az 
állattartásról szóló külön önkormányzati rendelet előírásaival együttesen kell alkalmazni. 

(3) Szabályozási vonallal érintett telek beépítése csak az  Étv. 2.§, 6 bek. szerinti építési telek kialakítását 
szolgáló telekalakítás földhivatali átvezetését követően jöhet létre. 

(4) Új épület építését, meglévő épület bővítését, rendeltetésének megváltoztatását csak a rendezési 
tervben foglalt út kapcsolat kialakítását követően és az övezeti előírásokban szereplő közmű kiépítésének 
biztosítása mellett lehet engedélyezni. 

(5) Építési tevékenység során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. BM-KvVM együttes rendelet követelményei alapján kell eljárni. 

(6) Eltérő övezeti előírás hiányában 14 m-nél keskenyebb telek nem építhető be. 

(7) Közvetlen közútról, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról, gépjárművel 
közvetlenül meg nem közelíthető telkek nem beépíthetők. Az ily módon kialakult telkek összevonásával, 
egyéb lehetőség hiányában nyeles telek kialakításával kell megoldani az út kapcsolatot. Ilyen telken 
elhelyezkedő, meglévő engedéllyel épült épületeken újabb építményszint nem alakítható ki, az épület 

                                                      
1 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
2 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
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nem bővíthető, azon csak állagmegóvás végezhető. Ezen épületek átalakítása, rendeltetésének meg-
változtatása, bővítése csak az Étv. 2.§ szerinti út kapcsolat kialakítását követően engedélyezhető. 

(8) Tereprendezés és építési tevékenység csak úgy valósítható meg, hogy az ne rontsa a terület felszíni 
vízelvezetési tulajdonságait, és a vízelvezetés ne veszélyeztesse a szomszédos telket, illetve a talaj 
állékonyságát.  

Tereprendezéskor feltöltés csak hulladéknak nem minősülő ínert, ásványi anyaggal történhet, melynek 
talajmechanikai tulajdonságai mellett a szennyezettségét is vizsgálni kell. 

(9) A 10 %-nál meredekebb lejtésű telek engedélyezési tervéhez részletes geodéziai felmérést és az ez 
alapján készült tereprendezési tervet kell csatolni. A lejtős terepen történő építkezések továbbá a 
támfalgarázs építésének sajátos előírásait e rendelet 11.§-a tartalmazza. 

(10) Azokon a hagyományosan kialakult beépítésre szánt területeken ahol a telkek terepszintje a 
mértékadó árvízszint alá esik és árvízvédelmi gáttal nem bevédettek, emberi tartózkodásra szolgáló 
épületek teherhordó szerkezetét árvízbiztosan kell megépíteni, mely feltétel teljesülését az engedélyezési 
tervhez csatolt tartószerkezeti számítással kell igazolni. Állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek 
padlószintjét legalább 30 cm-el a mértékadó árvízszint fölé kell emelni. A mértékadó árvízszint alá 
huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség padlóvonala nem, csak mellékhelyiség, kiszolgáló helyiség 
padlóvonala kerülhet. 

Az épületek elhelyezése1 

10. §  

(1) Építési engedélyt csak az övezeti előírásokban megállapított továbbá a szabályozási terven jelölt 
építési helyen belül lehet kiadni. Építési helyen belül épület (építmény) csak a szükséges védőtávolságok 
betartása mellett helyezhető el. Ez alól kivételt képez, ha a telken meglévő épület egy része építési helyen 
kívül esik, ebben az esetben az építési helyen kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül 
átalakítható. Ezek az épületek is csak az építési helyen belül bővíthetők.  

(2) Eltérő beépítési móddal már kialakult (legalább 90 %-ban beépült) telkek találkozásánál, a telek 
beépítését a kialakult építmények védőtávolságainak figyelembevételével, az építési helyen belül, a 
szomszédos ingatlanok legkisebb mértékű korlátozása mellett kell megvalósítani.  

(3) Az építési helyen teljes területével kívül álló meglévő épületek tovább nem bővíthetők (sem 
vízszintes, sem függőleges irányba), nem alakíthatók át, azokon csak állagmegóvási tevékenység 
végezhető. Az építési helyen kívül álló épület vagy épületrész elbontása esetén, az csak építési helyen 
belül építhető vissza. 

(4) Olyan kialakult területeken, ahol egyes telkeken övezeti határ megy keresztül, az egyes területrészre 
vonatkozó övezeti előírásokat az ingatlan beépítése szempontjából úgy kell alkalmazni, mintha az övezeti 
határ egyben telekhatár is lenne. 

(5) Amennyiben az övezetre vonatkozó előírás másként nem rendezik, oldalhatáron álló beépítési mód 
esetén az oldalkert legkisebb szélessége 6 m illetve az építménymagasságnak megfelelő érték.  

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén, amennyiben a szabályozási terven eltérően nem került 
feltüntetésre, az utcában jellemzően kialakult beépítési oldalt kell az elhelyezésre kiválasztani. 

(7) A helyi védelem alatti területeken, az oldalhatáron álló beépítés céljára már kialakított egyedi telek 
esetén -a szomszédos telken álló, vagy elhelyezhető épületeket, továbbá az utcaképet figyelembe véve- az 
építésügyi hatóság az egyéb érvényes jogszabályokat is figyelembe véve az oldalkert legkisebb méretét 
4,0 méterben megállapíthatja, amennyiben a szomszédos telekhatáron álló épület határoló falában lévő 
nyílások az OTÉK vonatkozó előírásainak megfelelnek. Ez esetben a Tűzvédelmi Hatóság engedélyét is 
be kell szerezni. 

(8) Oldalhatáron beépítési mód esetén az épület falsíkja a telek elválasztó telekhatártól min.1 m-re 
helyezhető el, kivéve az eltérően kialakult területeken (Ófalu helyi védettségű területe).  

                                                      
1 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
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(9) Amennyiben az eresz élvonala a szomszédos telekhatárt 1méternél jobban megközelíti, és a tető 
hajlásszöge 25°-nál nagyobb, a tetőt hófogósorral kell ellátni. A 10 m -nél hosszabb esésvonalú tetőt 
egymás felett több hófogósorral kell megépíteni. 

Építés lejtős terepen1 

11. §  

(1) Ha a telek, földrészlet lejtése meghaladja a 15%-ot, az épület körül rendezett terep (járda) a termett 
talajhoz (természetes terepszinthez) képest legfeljebb 1,5 m bevágással vagy töltéssel létesíthető. 

(2) A támfalgarázs építésének szabályai: 
− A kialakuló utcai telekhatáron álló kerítés – homlokzat, amiben a gépkocsi tároló kapuja van, 

maximum 3,0 méter magasságú lehet. Felette csak áttört korlát, kerítés helyezhető el. A 
magasságot az út kiemelt szegélyéhez (rendezett terepszint) kell viszonyítani. Kiemelt szegély 
nélküli útnál +15 cm magasság, azaz 3,15 méter engedélyezhető. 

− Támfalgarázs ott létesíthető, ahol a terep lejtése, a telek hosszirányában, az út tengelyétől az 
előkert 6,0 méter mélységéig eléri az átlagosan 20 % emelkedést, illetve az elméleti (20 %-os) 
vonal nem emelkedik ki a terepből, az adott hosszon, vagy az előkert terepszintje1,5 méterrel 
magasabb az utca szegélyénél. 

− A támfal utcai hossza (a garázskapukkal együtt) a gépkocsi tároló előtt maximum 6,0 méter 
lehet + a gyalogos bejáró építménye 2,5 m szélességgel 

− A szomszédos telek csatlakozásánál kialakuló támfal magassága 1,0 méter lehet. Felette lévő 
kerítés tömör (lábazati) szakaszával maximum 2,0 méter lehet együttesen. 

− A támfalgarázs a telken főépülettől független elhelyezéssel is építhető, beépítettségbe és az 
alápincézett részbe nem számítandó be (OTÉK 1. sz. melléklet 74. és 77. pont), de csak a 
gépkocsi tároló és annak határoló szerkezetei. 

− A hagyományos utcakép védelme érdekében a védett területeken támfalgarázs nem építhető. 

(4) Lejtős terepen történő építkezés sajátos előírásai 

− Lejtős terepen, ha a terepszint alatti építmény terepcsatlakozástól mért magassága meghaladja 
az 1,0 métert, az 1,0 méternél magasabban kiálló építményrész beszámít a beépítettség 
mértékébe, és az építménymagasság számításánál is figyelembe kell venni. Legnagyobb ki-
állása nem haladhatja meg az 1,5 métert, kivéve, ha a lejtő irányú oldalon bejárati homlokzata 
van és ehhez tereplépcső, rámpa csatlakozik. 

− Az épületek összes hossza a 10 %-ot meghaladó lejtésű telken legfeljebb 20,0 méter lehet. 

(5) Lejtős terepen az övezeti előírásokban megállapított legnagyobb építménymagasságot az alábbi 
kiegészítéssel kell figyelembe venni: 

− Ha a telek, földrészlet lejtése meghaladja a 10 %-ot, az épület lejtő felöli homlokzatára 
számított építménymagasságának mértéke max.15 %-kal lépheti túl, az övezeti előírásokban, az 
épület egészére megállapított maximális építménymagasságot. 

−  Amennyiben a földrészlet lejtése meghaladja a 15 %-ot, a lejtő felöli homlokzatára számított 
építménymagasság max. 20%-kal lépheti túl, az övezeti előírásokban, az épület egészére 
megállapított maximális építménymagasságot.  

− Az építménymagasságok teljes épületre számított értéke a fenti esetekben sem haladhatja meg 
az övezeti előírásokban megadott mértéket. Az épület építménymagasságának számítási módja 
az OTÉK szerint történik. 
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A településkép kialakításának általános előírásai1 

12. §  

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen – a nagy kiterjedésű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területek valamint különleges kereskedelmi területek építményeit kivéve- az egyes építmények -a 
reklámtábla, vagy szabványokban meghatározott kötelező színkóddal készülő építmények kivételével - 
színezése csak a település hagyományainak megfelelő módon alakítható ki (fehér, sárgával tört fehér, 
szürkével tört fehér, okkersárga árnyalatai, homok és agyagszín, tégla és terrakotta vörös, harsány-
angol- zöld). Az első fokú építési hatóság -szakértői véleménnyel alátámasztva- az egyes épületeken 
használt színek lehetőségét korlátozhatja. 

(2) A tetőfelületek fedése (héjalása) amennyiben a területre érvényes sajátos helyi előírás, másként nem 
rendezik, az épületek és építmények esetében csak cserép fedés lehet, égetett agyag sötétebb vagy 
világosabb árnyalata színében. A kiegészítő tetőfelépítményeknél a tetőfelület 15%-ig a héjalás a 
tetőfedéshez igazodó, nem fényes felületű egyéb fedés lehet. 

(3) Az építési engedélyhez kötött munkákkal és telekcsoport újraosztása esetén a telekalakítással 
kapcsolatban, e rendeletben  továbbá a  Budakalász Önkormányzat Tervtanácsának működéséről és 
működési rendjéről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított esetben, a 
települési tervtanács véleményét ki kell kérni. 

(4) Az egyes övezetekben elhelyezhető épületek rendeltetését az övezeti előírások, annak hiányában az 
OTÉK egyes területfelhasználási egységeiben felsorolt előírások tartalmazzák.  

(5) A (4) bek. szerinti épületek -a továbbiakban főrendeltetésű épületek- rendeltetéséhez hozzátartozó 
vagy azt kiszolgáló, kiegészítő egyéb épületeket pl. gépkocsi- vagy egyéb tároló, szauna, télikert, 
barkácsműhely, porta épület stb. elsősorban a főépülettel egybeépítve kell kialakítani. Amennyiben ez 
nem lehetséges, eltérő övezeti előírás hiányában, ezeket az épületeket a közterületek felőli utcakép 
védelme, valamint a különböző, telken belül elhelyezhető zavaró és védendő funkciók telekszomszédok 
közötti hatásainak csökkentése érdekében a főrendeltetésű épület és az építési hely hátsókerti, 
saroktelek esetén oldalkerti határvonala között lehet megépíteni, a főrendeltetésű épület megépítését 
követően. 

 

HIRDETŐ BERENDEZÉSEK ÉS REKLÁMOK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI2 

A reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai 

13. §  

(1) A települési környezet arculatának védelme érdekében az önkormányzat a reklámhordozók építését, 
létesítését, átalakítását valamint reklámhordozóknak építményen való elhelyezése építési engedélyhez 
köti. 

(2) Reklámhordozót valamennyi építési övezetben, illetve övezetben - ha az övezeti előírás másként nem 
rendelkezik- csak az alábbiak szerint lehet elhelyezni: 

− A község közigazgatási területén reklámhordozót létesíteni önállóan építményként vagy  
épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon és kéményen elhelyezve szabad. 

− Kerítéseken, támfalakon, épülethomlokzatokon csak egységes elrendezésű, összehangolt 
méretű reklámhordozókat szabad elhelyezni. 

− Épületeken csak az épület rendeltetésének megfelelő, magyar nyelvű cégfelirat, 
reklámhordozó helyezhető el 
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− Az egyes ingatlanokon elhelyezett reklámhordozóknak egymással, valamint a környező 
épületek tömegével, homlokzatképzésével, színhatásaival, jellegével összhangban kell 
lenniük. 

− Épületek homlokzatain reklámhordozót elhelyezni csak az érintett nyílás nélküli homlokzati 
felület legfeljebb 10 %-áig lehetséges 

− Az egyes ingatlanon belül, az ott folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó cég-címtábla 
(pl. logó üzemanyagtöltő ártájékoztató oszlopa stb.) elhelyezésén túl, elhelyezhető legfeljebb 
még egy tábla együttes egyéb reklámtevékenység céljára. 

− Az ingatlan közterület felöli telekhatárán reklámhordozó csak a kerítésre ráépítve, vagy 
egybeépítve, annak magasságáig, a közterületbe legfennebb 10 cm-t benyúlva, az OTÉK 
40.§-ban megállapított előírások figyelembe vételével helyezhető el. 

− Közterületen reklámhordozót elhelyezni az övezeti előírások és Országos Településrendezési 
és Építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 39.§.(2)-(3) 
bekezdéseiben szabályozott módon lehet. 

− Közparkban reklámhordozót elhelyezni csak annak kavicsolt vagy burkolt útjai szélén szabad. 
− A település külterületén csak cégérek és cég-címtáblák helyezhetők el, melyek méretüktől 

függetlenül építési engedély kötelesek. 
− Kéményre vagy szellőztető berendezés kéményszerű kivezetésére kizárólag csak gazdasági és 

különleges terület övezeteibe helyezhető el relkámhordozó, maximum a műtárggyal azonos 
méretben (burkolatszerűen kialakítva). 

− Nem helyezhető el reklámhordozó a fenti felsorolásban nem szereplő helyeken 
− Nem helyezhető el reklámhordozó továbbá azokon területeken, melyeken az övezeti előírások 

ezt kizárják. 

(3) Amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik, úgy : 

− Önálló hirdető berendezés maximális mérete 8 m2 lehet. 
− Egy ingatlanon elhelyezhető tábla-együttes összes térmértéke nem haladhatja meg a 6 m2-t. 

(4) Reklámhordozót csak ideiglenes jelleggel , maximum 10 év időtartamra, lehet elhelyezni.  
 

A régészeti örökség védelméből adódó sajátos előírások 
14. §  

 
(1) A régészeti lelőhelyeken tervezett földmunkákkal járó építési tevékenység1 (bontás, alapozás, pince-, 

mélygarázs-, építés, közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépítése, tereprendezés) illetve 
telekalakítás engedélyeztetési eljárása során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes 
Budapest Regionális Irodáját szakhatóságként meg kell keresni, az Örökségvédelmi törvény 63. § (4) 
bekezdése alapján. Egyéb területeken a 400 m² feletti beépített alapterületű építés felett kell e 
rendelkezést alkalmazni. 

(2) Ha régészeti lelőhelyen kívül eső területen földmunkák során váratlanul régészeti lelet vagy emlék 
kerül elő, az Örökségvédelmi törvény 24. § -ban foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul 
értesíteni kell a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát. 

(3) Az Örökségvédelmi törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei a régészeti 
érdekű területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti örökség védelme 
érdekében a területen tervezett földmunkákat régészeti szakfelügyelet mellett lehet elvégezni. A 
szakfelügyelet során a lelőhelyeken az örökségvédelmi törvény 7. § (15) és a 22-23. § -a továbbá 
18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. § szerinti megelőző feltárásra is sor kerülhet. 

(4) A védetté nyilvánított lelőhelyen végzendő, 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó, illetőleg 
a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló egyébként építési vagy más hatósági engedélyhez nem 
kötött munkálatokhoz, változtatásokhoz a KÖH területileg illetékes Budapesti Regionális Irodájának 

                                                      
1 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
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hatósági engedélyét kell beszerezni. Az engedélyköteles tevékenységek jegyzéke a 16/2001. (X.18.) 
NKÖM  sz rendelet 1. sz. mellékletében található.1 

 

A település régészeti területei2 
 

A helyi területi védettségből következő különleges előírások3 

AZ ÓFALU területének övezeteire vonatkozó általános előírások 

15. §  

(1) Ófalu területe a település építészeti örökségének részét képezi, ezért az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. és 57. §-nak értelmében helyi 
védettséget élvez. A területei védettség a szabályozási terven jelölt területi lehatárolással érintett 
ingatlanokra terjed ki. 

(2) A hely védelem kiterjed a területen meglévő  

a) közterületekre; 
b) telekállapotokra; 
c) épületekre, épületrészekre, építményekre, illetve építményrészekre; 
d) a területen található zöldfelületi elemekre. 

(3) Az Ófalu területébe tartozó ingatlanok a területfelhasználása és övezetei:  

a) Falusias lakóterületek 

K-Lf-1/N építési övezet 
K-Lf-1/K építési övezet 
Lf-1 építési övezet 
Lf-2 építési övezet 

b) Településközpont vegyes terület 

Ó-Vt-1 építési övezet 
Ó-Vt-2 építési övezet 

c) Közterületek, közlekedési területek 

d) Vízgazdálkodási terület 

(4) Ófalu területén az építési tevékenység során a vonatkozó általános és övezeti előírások betartása 
mellett meglévő épületet korszerűsíteni, felújítani, átépíteni, bővíteni, részben vagy egészében 
lebontani csak a védett épületekre vonatkozó előírások betartása mellett lehet. 

(5) A Szabályozási terven a „Fokozottan védett terület határa” jelöléssel lehatárolt területen telket 
alakítani csak a területen kialakult sajátos telekstruktúra megőrzésével lehetséges. A kialakult 
telekstruktúrára való tekintettel a területen 10 m telekszélességet meghaladó kialakult telkek 
beépíthetők, a minimális oldalkertek, és tűztávolságok figyelembe vételével továbbá a 
szomszédos ingatlanok beépítési lehetőségének korlátozása nélkül . 

(6) A települési önkormányzat Ófalu területére vonatkozóan a parkolási lehetőségek biztosítása 
érdekében, részletes közlekedési vizsgálat alapján külön parkolási rendeletet alkot. 

(7) Helyi védelem alatt levő területen egyedi védelem alatt nem álló épület részleges vagy teljes 
bontással járó átépítése, új épület létesítése esetén a történeti építési vonalakra utalni kell 
(homlokzatképzés, tömegtagolás, elhelyezés, építési vonal stb.). 

                                                      
1 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
2 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet, 1 .sz. függelékbe került 
3 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
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(8) Helyi védelem alatti területen, a település helyi karakterének kialakítása, a hagyományőrző 
arculatteremtés érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti stb. építészeti megoldások 
nem alkalmazhatók, meglévő épületek, építmények részleges homlokzati felújítása során sem 
megengedett. 

(9) Az Ófalu területéhez tartozó ingatlanokon méretétől és anyagától függetlenül minden 
reklámhordozó elhelyezése építési engedély köteles.  

(10) Az Ófalu területén ingatlanonként 2,0 m2 -nél nagyobb reklámhordozó nem helyezhető el. 

(11) Világító felületű vagy megvilágított reklámhordozó csak cégér vagy cég-címtábla lehet. 

(12) Az Ófalu közterületein továbbá a vasúti pályatest tengelyétől mért 50 m-es távolságon belül  
reklámhordozó csak tábla, táblaegyüttes formájában helyezhető el maximum 1,5 m2 hirdető 
felülettel. A tábla, táblaegyüttesek egymástól minimum 50 m-re lehetnek. 

(13) Közterületen reklámhordozó elhelyezéséhez meg kell kérni a terület kezelőjének hozzájárulását.   

(14) Helyi védelem alatt lévő területen reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy védett épületre 
illetve annak védett részletére történő rálátást ne akadályozza. 

(15) Új építmény(rész) építésénél a meglévő beépítéshez igazodva kell meghatározni (kialakítani): 
a) az építménymagasságot, 
b) a tető hajlásszögét, 
c) a tetőgerinc irányát, tetőidom formáját 
d) a nyílászárók méretét és formáját, anyagát, arányát és színezését 
e) a kerítést, 
f) az alkalmazott homlokzati építőanyagok típusát, textúráját  
g) az építmények homlokzati színezését. 

(16) Budakalász védett területére vonatkozó, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységgel kapcsolatos alábbiakban felsorolt építésügyi hatósági eljárással kapcsolatos 
kérelem mellékleteként a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 17.§ g) bekezdése szerinti előzetes 
tervtanácsi állásfoglalást kell csatolni: 

a) elvi építési engedély 
b) építési engedély, beleértve  a reklámhordozók engedélyezését is 
c) védett épületet érintő bontási és újraépítési engedély  
d) építési engedélyhez kötött rendeltetésváltozás  

(17) A Műemléki Környezet (MK) területén területet felhasználni, építési telket, területet kialakítani és 
beépíteni, általában bármely létesítményt elhelyezni és mindennemű építési munkát végezni, az 
épület rendeltetését megváltoztatni csak az illetékes örökségvédelmi szakhatóság előzetes 
állásfoglalása alapján szabad. 

Az egyes védettségi kategóriákba tartozó épületeken végezhető építési tevékenység1 

16. §  

(1) A építészeti örökség helyi védelmébe tartozó építmények körét és azok védettségi kategóriáját az 
önkormányzat külön rendeletben szabályozza. 

                                                      
1 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
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II. FEJEZET 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK1 

Általános előírások 

17. §  

(1) Beépítésre szánt területen építési engedély, rendeltetés megváltoztatásra vonatkozó engedély csak 
akkor adható, ha a rendeltetésszerű használathoz szükséges és az OTÉK 33.§ -ben előírt közműellátás 
kiépítése biztosított, az ingatlan megközelítését szolgáló út burkolata az ingatlan használatának 
biztosítása mértékében a használatba vételi engedély kiadásáig biztosítható. Abban az esetben, ha a 
fenti feltételek nem teljesülnek, de az ingatlanon engedéllyel épült meglévő épület áll, úgy azon 
állagmegóvási munka végezhető. Az állagmegóvási munka végzésére csak olyan mértékig kerülhet sor, 
amíg az nem jár az épület tömegnövelésével, rendeltetésének megváltoztatásával illetve új vizes 
helyiség kialakításával. 

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK 

Lakóterületek 

A lakóterületek általános előírásai2 

18. §  

(1) Eltérő övezeti előírás hiányában az egyes épületek gerincvonalának magassága az építménymagasság 
mértékét maximum 6 m-rel haladhatja meg. A lakóterület övezeteiben az egyes építmények 
tetőhajlásszöge 250-500 lehet. 

(2) A beépült területeken (kivéve az 1990 után parcellázott részeket: Sólyom, u.-val, Ökörszem u.-val, 
Szalonka u.-val, Hargita u.-val, Márton Á.u-val határos telek, Klenity I-II, Csapás utca, Prekobrodo 
dülő) amennyiben a telek paraméterei az övezeti besorolásnak megfelelnek, és azt lehetővé teszik, 
engedélyezhető második lakóépület építése. 

(3) Az építési vonal helyének megállapítására vonatkozó sajátos előírások Lke és Lf építési övezetekben: 

Az építési vonal helye a szabályozási terven került feltüntetésre. Azoknál az ingatlanoknál, ahol a 
szabályozási terven építési vonal nem került jelölésre, az építési vonal, az építési határvonal előkert 
felé eső szakaszán helyezkedik el.  

-Az építési vonalon csak a főrendeltetésű épület homlokvonala vagy az azzal összeépített 
mellékrendeltetésű épület homlokvonala állhat. 

-Kétutcás telek esetén a jellemzően kialakult előkerti határvonalon kell az építési vonalat 
alkalmazni. Saroktelek esetén, amennyiben a szabályozási terv ettől elérően nem rendezik, az 
építési vonal a két előkerti határvonal közül bármelyiken megválasztható.  

(4) Az építési vonal helyét továbbá az építési vonalon építendő építmény legkisebb magasságának 
mértékét a kialakult utcaképhez való illeszkedés szempontjának figyelembe vételével kell alkalmazni. 

(5) Amennyiben az övezetre vonatkozó egyéb előírás másként nem rendelkezik utcafronti kerítés 
magassága a telek határvonalain max.2,0 m, telken belül max. 1,5m, nem tömör felületű lehet. 

(6) Az utcakép védelme érdekében a lakóterület övezeteiben-kivéve a Lke-3, Lk-2,Kö_Lke, Lke_3 
övezeteket- 300 m2-nél nagyobb beépített alapterületet és 35 m-nél hosszabb épületet egy tömegben 
nem lehet kialakítani.  

(7) Az utcával párhuzamosan elnyújtottan kialakult telkek sajátos előírásai: 
                                                      
1 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
2 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 



 

 16

Amennyiben a szabályozási terven eltérőn nem került jelölésre, úgy azoknál a kialakult telkeknél, 
ahol az utcára merőleges telekméret nem éri el: 

a) a 18,0 m-t az előkert min.3,0 m 
b) a 14,0 m-t az előkert min.1,5 m  

minden más esetben 5,0 m lehet.  

A hátsókert mérete a b) esetet kivéve legalább 5,0 m.  

Amennyiben az utcára merőleges telekméret nem éri el 14m-t, úgy a hátsókert mérete 4,5 m-re –
egy max.5 m-es szakaszon 3,0 m-re-csökkenthető abban az esetben amennyiben az nem 
korlátozza a szomszédos ingatlan beépítését. 

A hátsókert legkisebb méretének fenti előírások szerinti csökkentése csak abban az esetben 
lehetséges, amennyiben a szomszédos ingatlan építési helye és az érintett ingatlan építési helye 
közötti távolság nem csökken az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság mértéke 
alá. 

(8) Lakóterületen nem helyezhető el 6 méternél magasabb zászlórúd, antenna és szélkerék. A magasság 
mértéke az elhelyezendő építmény (zászlórúd, antenna, szélkerék) körüli természetes terepszint és az 
építmény legfelsőbb magassági pontja közötti szintkülönbség értéke. Amennyiben a zászlórúd, antenna 
vagy szélkerék épületre kerül felszerelésre, úgy annak egyetlen pontja sem nyúlhat az épület 
gerincmagassága fölé. 

(9) Lakóterületen 0,5 m2-nél nagyobb, illetve 1,0 m vetületi hosszat meghaladó méretű reklámhordozó 
elhelyezése – anyagától függetlenül – építési engedély köteles. A lakóterülettel határos közterületeken 
illetve azok védőtávolságán belül reklámhordozót jelen rendelet 115.§ előírásait figyelembe véve lehet 
elhelyezni. 

(10) Lakóterületen reklámhordozót a 13.§-ba foglalt általános előírások betartása mellett csak 
maximálisan 4 m2 reklámfelülettel lehet elhelyezni. 

(11) Lakóterületi fejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi ingatlanként 
nyilvántartott területen az övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt csak a terület belterületbe 
csatolását követőn lehet kiadni, kivéve a Berdó területén kialakult és jelentős mértékben beépített volt 
zártkerti területeket. A belterületbe csatolás feltételeiről és időpontjáról az önkormányzat külön 
határozatban dönt. A belterületbe csatolásig a területet a 148.§ (1)bek. foglaltak szerint lehet 
hasznosítani. 

 

KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 

A kisvárosias lakóterületek általános előírásai 

19. §  

(1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es 
építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál 

(2) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető: 

− lakóépület 
− a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
− egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
− nem zavaró hatású kézműipari épület, 
− sportépítmény 
− szálláshely szolgáltató épület, 
− igazgatási épület, 

(3) A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál 
nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 
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(4) Haszonállat tartására alkalmas épület, építmény az övezetben nem helyezhető el. 

(5) A kisvárosias lakóterület területfelhasználási egység az alábbi övezetekre tagozódik:1 
a) Lk 1 építési övezet 
b) Lk 2 építési övezet 

                                                      
1 Az övezetek  jelét Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet az OTÉK 36/2002.(III.7.) 
Korm.rend. –ből fakadóan módosította. A módosítás az összes lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület övezeti  jelét érinti. 



 

 18

 

Lk_1 jelű építési övezet részletes előírásai 
(Ciklámen u.,Mályva u.Szentendrei út ) 

 
20. §  

 
(1)   A Lk_1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 terület (m2) 2000 Telekalakítási 
feltételek1 

legkisebb kialakítható
szélesség (m) 30 

beépítési mód  csoportos 
beépítettség max.%  30 
zöldfelület min.   %  35 

előkert    OTÉK ill. szabályozási terv 
szerint 

oldalkert OTÉK ill. szabályozási terv 
szerint 

Beépítési feltételek2 

építési hely (m) 

hátsókert  OTÉK ill. szabályozási terv 
szerint 

legnagyobb 6,0 Építmény                    építménymagasság (m
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

4,5 
 

Lk 2 jelű építési övezet részletes előírásai 
(Tanító utca ) 

 
21. §  

 
(1) A Lk_2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható  terület (m2) 600 

beépítési mód  Szabadonálló 
beépítettség max.%  40 

épület szintterületi mutatója  1,2 
zöldfelület min.   %  20 

előkert    OTÉK ill. szabályozási terv 
szerint 

oldalkert  OTÉK ill. szabályozási terv 
szerint 

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  OTÉK ill. szabályozási terv 
szerint 

legnagyobb 7,5  Építmény                 építménymagasság 
(m) legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

4,5 
 

                                                      
1 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete. A  módosítás a lakóterület 
összes övezetét érinti. 
2 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete A  módosítás a lakóterület 
összes övezetét érinti. 
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 
22. §  

(1) A kertvárosias terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 
magábafoglaló, 7,5 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kertvárosias lakóterület övezeteiben elhelyezhető: 

a. Főrendeltetésű épületként: 1 
- lakóépület 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó 

épület 
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület 
- a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény 
- sportépítmény 
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági 

építmény 
b. Mellékrendeltetésű épületként: személygépkocsi tároló, szauna, télikert, 

barkácsműhely, állattartó épület 

(3) A kertvárosias lakóterület övezeteiben nem helyezhető el: a felsorolásban nem szereplő épületek 
továbbá üzemanyagtöltő, önálló parkoló, szélkerék, 6 m-nél magasabb antenna távközlési építmény, 
valamint az egyes létesítmények védőtávolságára vonatkozó előírások szerinti létesítmények. 

(4) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban és az általános környezet- és 
természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

(5) A jelentősen átstrukturálódó lakóterület övezeteiben új utcanyitással járó telekalakítás során a feltáró 
utcával párhuzamosan elnyúló telek mélysége 20 m-ig csökkenthető.2 

(6) 3 

(7) A kertvárosias lakóterület területfelhasználási egység az alábbi építési övezetekre tagozódik: 
 

A. KIALAKULT KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK: 
 

a) Lke_1a építési övezet 
b) Lke_1b építési övezet 
c) Lke_2 építési övezet 
d) Lke_3 építési övezet 
e) Lke_4 építési övezet 
f) Lke_5 építési övezet 
g) Lke_6 építési övezet 
h) Lke_7 építési övezet 
i) Lke_8 építési övezet  
j) Lke_9 építési övezet  

 
B. JELENTŐSEN ÁTSTRUKURÁLODÓ KERTVÁROSIAS 

LAKÓTERÜLETEK: 
 

k) Lke_10 építési övezet  
 

l) BLke_1 építési övezet 
m) BLke_2 építési övezet 

                                                      
1 Módosította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
2 Megállapította Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
3 Törölte Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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n) BLke_3 építési övezet 
 

o) CsLke_1 építési övezet 
p) CsLke_2 építési övezet 
q) CsLke_3 építési övezet 

 
r) PLke_1 építési övezet 
s) PLke_2 építési övezet 

 
t) KII-Lke_Sz építési övezet 
u) KII-Lke_O építési övezet 

 
v) TLke építési övezet 

 
w) Kö_Lke építési övezet 

 
x) KII_Lke (sz) építési övezet 

 
y) KII_Lke (o) építési övezet 

 
z) FLke építési övezet1 
 

 

 

                                                      
1 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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A. KIALAKULT KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 
 

Általános előírások 
23. §  

 
(1) A már kialakult kertvárosias lakóterület terület építési övezeteiben az oldalhatáros beépítéstől eltérő 

beépítés abban az esetekben engedélyezhető: 
- ha két szomszédos ingatlanon a kialakult beépítés ikres beépítés. Ebben az esetben az ikres 

beépítési mód tovább folytatható az oldalkert min. méretére vonatkozó előírás betartása 
mellett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.ábra 

A fent felsorolt ikres beépítésű telek esetén az oldalkert min.5 m-es hossza 3 m-re csökkenthető, ha a 
szomszédos telek 3 m-nél nagyobb oldalkerttel csatlakozik.  
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Lke_1a jelű építési övezet részletes előírásai1 
 

24. §  
 

(1) A Lke_1a jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 

 terület (m2) 600 
szélesség (m) 16 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

beépíthető legkisebb telek  
szélessége (m)

 14 

beépítettség max.%  30 %  
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint      
oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

építési hely (m) 

hátsókert  6 m  

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5  m Építmény kialakítás                 építménymagasság (m)
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 
(2) A Béke sétány felőli teleksávon gépkocsi behajtásra alkalmas kapu nem létesíthető. 
(3) Azoknál az ingatlanoknál, amelyek a HÉV közlekedési területe felé nem rendelkeznek közterületi 

vagy út kapcsolattal a HÉV felöli hátsó telekhatárán tömör kerítés csak úgy építhető ha annak a 
közlekedési terület felöl látható felületének folyamatos karbantartása, esetleg növénytakarása 
biztosítható.  

(4) Azokon az ingatlanokon, amelyeken kettőnél több lakás van, a HÉV vonal felöli előkertbe tömör 
kerítéssel egybeépített tárolóépület építhető, az ingatlan maximális beépítettségének 5%-al történő 
növelése mellett. 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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Lke_1b jelű és Lke 1b* jelű építési övezet részletes előírásai1 
 

25. §  
 
(1) A Lke_1b és Lke 1b* jelű ( Szent István telepen található kialakult saroktelkek) építési övezet részletes 

előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
terület (m2) 600 
szélesség (m) 16 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

beépíthető legkisebb telek  
szélessége (m)

 14 

beépítettség max.%  30 %  
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint      
oldalkert  3 m az Lke_1b* övezetben 5 m 

vagy a SZT-en jelöltek szerint 

építési hely (m) 

hátsókert  az Lke_1b övezetben 6 m 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5  m,az Lke_1b* övezetben 6 m Építmény                 építménymagasság (m)
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

4,5 m 
 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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Lke_2 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Ökörszem, Szalonka, Sólyom u.) 

 
26. §  

 
(1) A Lke_2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 700 
szélesség (m) 18 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 35 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

beépíthető legkisebb telek  
szélessége (m)

 14 

beépítettség max.%  30 %  
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

építési hely (m) 

hátsókert  6 m  

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy az  
építési határvonal előkert felé eső 
szakaszán található 

                                    tetőgerinc gerincvonal utcára merőleges 
legnagyobb 5,5  

Építmény 
                építménymagasság (m)

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5m 

 
 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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Lke_3 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Domb u.,Kert u.) 

 
27. §  

 
(1) A Lke_3 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 1500 
szélesség (m) 30 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 4 

beépítési mód  szabadonálló 
beépítettség max.%  30 %  
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert  3 m  

építési hely (m) 

hátsókert  6 m  

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy az  
építési határvonal előkert felé eső 
szakaszán található 

legnagyobb 6,0 Építmény        építménymagasság (m) 
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5m 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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Lke_4 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Pomázi u..) 

 
28. §  

 
(1) A Lke_4 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 200 Telekalakítási 

feltételek 
legkisebb kialakítható

szélesség (m) 8 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 1 

beépítési mód  zártsorú 
beépítettség max.%  30 %  
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert  szabályozási terv szerint  

építési hely (m) 

hátsókert  6  

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 6,0 Építmény         építménymagasság (m) 
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 

 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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Lke_5 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Hajnalka…Bimbó…) 

 
29. §  

 
(1) A Lke_5 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 400 Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható
szélesség (m) 14 

egy telken belül építhető max. 
lakásszám

 2 

beépítési mód  ikres 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  30 
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint illetve a SZT-
en jelölt gyalog utak irányában 3 
m. 

oldalkert  3  

építési hely (m) 

hátsókert  6  

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 6,0 Építmény         építménymagasság (m) 
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 
(2) A Béke sétány felőli teleksávon gépkocsi behajtásra alkalmas kapu nem létesíthető. 
 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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Lke_6 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Fürj u.) 

 
30. §  

 
(1) A Lke_6 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 300 Telekalakítási 

feltételek 
legkisebb kialakítható

szélesség (m) 8 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  zártsorú 
beépítettség max.%  50 
zöldfelület min.   %  50 

előkert    5 
oldalkert  szabályozási terv szerint 

építési hely (m) 

hátsókert  6 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5 Építmény          építménymagasság (m) 
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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Lke_7 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Holló u.) 

 
31. §  

 
(1) A Lke_7 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 700 
szélesség (m) 16 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 35 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  65* 

előkert    5 m illetve a SZT-en jelölt szerint 
oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

építési hely (m) 

hátsókert  6 m illetve a SZT-en jelölt szerint 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

                 épületszélesség (m) utcai 
homlokzaton 

5,5-7,5 m** 

         tetőgerinc legnagyobb 
magassága (m) 

A 21. § (1) szerint, 
mellékfunkciójú építmény esetén 
max.5,5 m 

legnagyobb 5,5 m főfunkciójú építmény esetén
3,0 m mellékfunkciójú épület 
esetén*** 

Építmény 

         építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5 m 

 
* A kötelezően kialakítandó zöldfelület beleértve a beépítésre nem szánt telekvégeket nem beépíthetők, annak 
minden megkezdett 150 m2-e után 1 db lombhullató, nagy lombkoronát növelő fa ültetéséről és neveléséről 
gondoskodni kell, melyek helyeit, fajtáját az építési engedélyezési terv helyszínrajzán fel kell tüntetni. 
** A megengedett utcai homlokzatszélesség az utcai homlokzati síktól mért homlokzatszélességi távolságon túl(de 
min.6 m) tömegnövekedés tervezhető. Az utcai homlokzatszélesség max.1,5 m széles egyszintes tornáccal 
növelhető. 
*** A csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint-garázslehajtó kivételével -30 cm-nél nagyobb 
mértékben nem térhet el egymástól 
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Lke_8  jelű építési övezet részletes előírásai1 
(József A. utca D-i telektömb ) 

 
32. §  

 
(1) A Lke_8 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 400 Telekalakítási 

feltételek 
legkisebb kialakítható

szélesség (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

beépíthető legkisebb telek  
szélessége (m)

 14 

beépítettség max.%  40 
zöldfelület min.   %  40 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

építési hely (m) 

hátsókert  3 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5 Építmény          építménymagasság (m) 
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
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Lke_9 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Budai u. vége) 

 
33. §  

 
(1) A Lke_9 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 700 
szélesség (m) 16 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló* 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  35 
zöldfelület min.   %  40 

előkert    nincs  
oldalkert  nincs a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 6 m 

építési hely (m) 

hátsókert  nincs 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  utcafronti telekhatár 
          épületszélesség (m) utcai 

homlokzaton 
6,0 –8,0 m az utcai telekhatártól 
számított 10 m-ig 

tetőforma  nyeregtető, utcafronton oromfallal 
legnagyobb 5,5 m, de az utcafronti 

telekhatártól számított 10-ig 
max.3,5 m 

Építmény 

         építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,0 m 

* Az  oldalhatáros beépítéstől eltérő beépítés az ingatlan Budai úttól számított 15-től engedélyezhető, hajlított házas 
beépítés formájában. Az épület legalább az egyik homlokvonala az oldalhatáron kell állnia. Ez alól kivételt csak az 
az épület képez amelynek ily módon történő elhelyezése az előírt min. tűztávolság rovására történne. 
 
(2) A területen nyúlványos telket kialakítani nem lehet. 

(3) Abban az esetben ha a telken övezeti határ megy keresztül -jellemzően a Gerinc utcáig felnyúló telek 
esetét- az építési helyet és előírásokat az övezeti határ figyelembevételével kell megállapítani. A 
beépítési paraméterek teljesülését a teljes ingatlan vonatkozásában aszerint kell biztosítani, amelyik 
övezetben az építés bekövetkezne 

(4) A szabályozási terven jelölt beépítésre nem szánt fásított terület csúszásveszélyes ezért azon 
bármilyen fa, bokor vagy cserje kivágása engedély köteles. E területbe benyúló pincék megtarthatók, 
megerősíthetők. A területen támfal vagy lépcsős tereprendezés egyaránt kialakítható. 

(5) Az övezet telkeinek beépítése során figyelembe kell venni a löszfalak melletti védőterületekre 
valamint a pinceomlás veszély elkerülésére vonatkozó 140.§ sajátos előírásait. 
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B. JELENTŐSEN ÁTSTRUKTURÁLODÓ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 
 

Lke_10a jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Holló u.-b, Klenity I) 

 
34. §  

(1) A Lke_10 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 700 
szélesség (m) 18 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 35 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 16 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  65* 

előkert    5  
oldalkert  3 

építési hely (m) 

hátsókert  6  

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

                 épületszélesség (m) utcai 
homlokzaton 

5,5-7,5 m** 

tetőgerinc legnagyobb 
magassága (m) 

A 21.§ (1) szerint, 
mellékfunkciójú építmény esetén 
max.5,5 m 

legnagyobb 5,5 főfunkciójú épület esetén 
3,0 m mellékfunkciójú épület 
esetén*** 

Építmény 

        építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5 m 

 
* A kötelezően kialakítandó zöldfelület beleértve a beépítésre nem szánt telekvégeket nem beépíthetők, annak 
minden megkezdett 150 m2-e után 1 db lombhullató, nagy lombkoronát növelő fa ültetéséről és neveléséről 
gondoskodni kell, melyek helyeit, fajtáját az építési engedélyezési terv helyszínrajzán fel kell tüntetni. 
** A megengedett utcai homlokzatszélesség az utcai homlokzati síktól mért homlokzatszélességi távolságon túl(de 
min.6 m) tömegnövekedés tervezhető. Az utcai homlokzatszélesség max.1,5 m széles egyszintes tornáccal 
növelhető. 
*** A csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint-garázslehajtó kivételével -30 cm-nél nagyobb 
mértékben nem térhet el egymástól 
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 Lke_10b jelű építési övezet részletes előírásai1 
( Klenity I) 

 
35. §  

(2) A Lke_10b jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 700 
szélesség (m) 18 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 35 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  Oldalhatáron álló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 16 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  65* 

előkert    5  
oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m  

építési hely (m) 

hátsókert  6  

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

                 épületszélesség (m) utcai 
homlokzaton 

5,5-7,5 m** 

tetőgerinc legnagyobb 
magassága (m) 

A 21.§ (1) szerint, 
mellékfunkciójú építmény esetén 
max.5,5 m 

legnagyobb 5,5 főfunkciójú épület esetén 
3,0 m mellékfunkciójú épület 
esetén*** 

Építmény 

        építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5 m 

 
* A kötelezően kialakítandó zöldfelület beleértve a beépítésre nem szánt telekvégeket nem beépíthetők, annak 
minden megkezdett 150 m2-e után 1 db lombhullató, nagy lombkoronát növelő fa ültetéséről és neveléséről 
gondoskodni kell, melyek helyeit, fajtáját az építési engedélyezési terv helyszínrajzán fel kell tüntetni. 
** A megengedett utcai homlokzatszélesség az utcai homlokzati síktól mért homlokzatszélességi távolságon túl(de 
min.6 m) tömegnövekedés tervezhető. Az utcai homlokzatszélesség max.1,5 m széles egyszintes tornáccal 
növelhető. 
*** A csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint-garázslehajtó kivételével -30 cm-nél nagyobb 
mértékben nem térhet el egymástól 
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BLke_1 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Gerinc u.lejtő felöli oldala) 

 
36. §  

 
(1) A BLke_1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 700 
szélesség (m) 14 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 35 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  20 
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert 1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m 

építési hely (m) 

hátsókert  6 

Beépítési feltételek 
 
 

kötelező építési vonal
 
 a szabályozási terv szerint, vagy 

az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5 Építmény építménymagasság (m)
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 

(2) Abban az esetben ha a telken övezeti határ megy keresztül -jellemzően a Gerinc utcáig felnyúló telek 
esetét- az építési helyet és előírásokat az övezeti határ figyelembevételével kell megállapítani. A 
beépítési paraméterek teljesülését a teljes ingatlan vonatkozásában aszerint kell biztosítani, amelyik 
övezetben az építés bekövetkezne. 

 
(3) A beépítésre nem szánt fásított területen bármilyen fa, bokor vagy cserje kivágása engedély köteles. E 

területbe benyúló pincék megtarthatók, megerősíthetők. A területen támfal vagy lépcsős tereprendezés 
egyaránt kialakítható. 

 
(4) Abban az esetben ha az ingatlan burkolt felületének nagysága meghaladja a telek területének 40 %-át, 

úgy a burkolt felületen  összegyűjtött csapadékvíz csak zárt ciszternába vezethető. 
 
(5) 250 m² -t meghaladó vízszintes vetületű burkolt felület (tető, terasz, gépkocsibeálló,) esetén zárt 

záportározó ciszterna építése kötelező, 25 l/m2 befogadó képességgel. 
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BLke_2 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Gerinc u.lejtő hegy felöli  oldala, Gyümölcs u., Sugár u., Keskeny u.) 

 
37. §  

(1) A BLke_2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 700 
szélesség (m) 16, teleknyúlvány esetén 14 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 35 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  20 
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert 3 

építési hely (m) 

hátsókert  6 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal
 
 a szabályozási terv szerint, vagy 

az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5 Építmény építménymagasság (m)
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 
(2) 250 m² -t meghaladó vízszintes vetületű burkolt felület (tető, terasz, gépkocsi beálló,) esetén zárt 

záportározó ciszterna építése kötelező, 25 l/m2 befogadó képességgel. 
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BLke_3 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Bodza u.,Füves u,Kökény u.,Fagyal u.) 

 
38. §  

(1) A BLke_3 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 550 
szélesség (m) 16, teleknyúlvány esetén 14 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert 3 

építési hely (m) 

hátsókert  6 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal
 
 a szabályozási terv szerint, vagy 

az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5 Építmény építménymagasság (m)
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 

(2) 250 m² -t meghaladó vízszintes vetületű burkolt felület (tető, terasz, gépkocsi beálló,) esetén zárt 
záportározó ciszterna építése kötelező, 25 l/m2 befogadó képességgel. 
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CsLke_1 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Csapás dűlő-Mező u.) 

 
39. §  

 
(1) A CsLke_1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 550 Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható
szélesség (m) 14 

egy telken belül építhető max. 
lakásszám

 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló 
beépítettség max.%  30 

épület szintterületi mutatója  0,5      
zöldfelület min.   %  60 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert  6 

építési hely (m) 

hátsókert  5,5 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

                 épületszélesség (m) utcai 
homlokzaton 

max. 7,5 m oromfallal, 
aszimmetrikus oromzat vagy lapos 
tető az utca felé nem 
engedélyezhető 

tetőgerinc legnagyobb 
magassága (m) 

utcai magasság max.9,25 m, egyéb 
helyen max. 10,5 m az épület 
előtti burkolt út átlagos szintjéhez 
képest 

legnagyobb 5,5  

Építmény 

        építménymagasság (m) 
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 
 

(2) Az utcai, oldal és hátsó telekhatáron elhelyezett kerítés egyaránt engedély köteles. A szabályozási 
vonalon a kerítés épített (kőből, téglából, betonból stb. készülő) része legfeljebb 1,2 m, a többi 
telekhatáron 0,4 m magas lehet. Telken belül csak nem tömör (áttört) kerítés építhető. Drótkerítést vagy 
ilyen kerítéselemeket növényzettel takarni kell. 

(3) Az árvízvédelmi töltés lábától mért 10 m-es sávban a kerítés csak könnyen bontható (pl. drótfonat) 
lehet, lábazat nem építhető.  
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CsLke_2 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Csapás dűlő újonnan kialakított beépítésre szánt terület) 

 
40. §  

 
(1) A CsLke_2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 700 Telekalakítási 

feltételek 
legkisebb kialakítható

szélesség (m) 19 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló 
szélessége (m) 19 beépíthető legkisebb telek  
területe (m) 700 

beépítettség max.%  30 
épület szintterületi mutatója  0,5      

zöldfelület min.   %  60 
előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert  3 

építési hely (m) 

hátsókert  5,5 illetve szabályozási terv 
szerint 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

                 épületszélesség (m) utcai 
homlokzaton 

max. 7,5 m oromfallal, 
aszimmetrikus oromzat vagy lapos 
tető az utca felé nem 
engedélyezhető 

legnagyobb 5,5 

Építmény 

        építménymagasság (m) 
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

3,5 m 
 
 

(2) Az utcai, oldal és hátsó telekhatáron elhelyezett kerítés egyaránt engedély köteles. A szabályozási 
vonalon a kerítés épített (kőből, téglából, betonból stb. készülő) része legfeljebb 1,2 m, a többi telek-
határon 0,4 m magas lehet. Telken belül csak nem tömör (áttört) kerítés építhető. Drótkerítést vagy 
ilyen kerítéselemeket növényzettel takarni kell. 

(3) Az árvízvédelmi töltés lábától mért 10 m-es sávban a kerítés csak könnyen bontható (pl. drótfonat) 
lehet, lábazat nem építhető.  
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CsLke_3 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Csapás utca) 

 
41. §  

(1) A CsLke_3 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 terület (m2) 700 
szélesség (m) 18 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló 
beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  65 

előkert    OTÉK 35.§ szerint 
oldalkert  3 

építési hely (m) 

hátsókert  szabályozási terv szerint 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

     tetőforma  magastető, szimmetrikus 
oromzattal. Az oromzatot annak 
magasságának ¼ -ig lehet 
lekontyolni. 

tetőgerinc legnagyobb 
magassága (m) 

utcai magasság max.9,25 m, egyéb 
helyen max. 10,5 m az épület 
előtti burkolt út átlagos szintjéhez 
képest mellékfunkciójú épület 
esetén max. 5,5 m 

legnagyobb 5,5, mellékfunkciójú épület esetén 
3,0 m 

Építmény 

        építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5 m 

 
(2) T illetve L alakú beépítés egyaránt megengedhető. Az L vagy T alakú beépítés utcai 

homlokzatmagassága 3,5-5,5 m, utcai homlokzatszélessége 5,5-7,5 m. Az utcai homlokzatsíktól mért 
homlokzatszélességi távolságon túl –de min.6,0 m-re- tömegnövekedés tervezhető. Az utcai 
homlokzatszélesség max. 1,5 m széles egyszintes tornáccal növelhető. A tornác meghatározása: 
nyitott, lábakon álló épületrész. 

(3) Az övezetben a csatlakozó terepszint és a meglévő, természetes terepszint-garázs lehajtó kivételével -
30 cm-nél nagyobb mértékben nem térhet el egymástól,  csak kivételes esetben pl. mély fekvésű rész. 

(4) Az övezetben lapostető az utca felé nem engedélyezhető, lapostetős épületrész- terasz is- csak 
kivételesen a környezetbe való illeszkedés vizsgálata mellett. 

(5) Az utcai, oldal és hátsó telekhatáron elhelyezett kerítés egyaránt engedély köteles. Kerítést csak a 
környezetbe illő hagyományos anyagokból szabad építeni. Az utcai kerítés lábazattal kell készüljön. A 
szabályozási vonalon a kerítés épített része kőből, téglából, betonból legfeljebb 1,6 m, a többi 
telekhatáron legfeljebb 0,4 m magas lehet. Telken belül csak nem tömör (áttört) kerítés építhető. 
Drótkerítést vagy ilyen kerítéselemeket növényzettel takarni kell. 
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PLke_1 jelű építési övezet részletes előírásai1 

(Prekobrdó dűlő) 
42. §  

 (1) A PLke_1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 700 
szélesség (m) 18 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  Oldalhatáron álló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  30 
zöldfelület min.   %  50 

burkolt felület max. %  20 
előkert    5 m, illetve szabályozási terv szerint 
oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m 

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  6 m illetve szabályozási terv szerint 
        építménymagasság (m) legnagyobb 6,0 
  homlokzati nyílászárók 
 anyaga 

 fa 
Építmény 

               díszítés, tagozatok  vakolat,kő,tégla, fa 
  anyaga  fa, kő-tégla-vakolt tégla oszlopokkal
 magassága  0,80-1,80 m között 

Kerítés* 

   kapu  Fa, kovácsolt vas 
* A szabályozási terven jelölt telkeknél csak tömör kerítés építhető. A tömör kerítés anyaga: látszó tégla, kő, vakolt 
fal, tömör fa, kovácsoltvas vagy fa betétekkel a tömör kerítésfelület max.15 %-ig. 
 

(2) Az építési övezetben kiskereskedelmi és vendéglátó egység fő rendeltetésű épületben vagy a szabályozási terven 
jelölt közlekedési területen létesíthető. 

(3) A mellékfunkciójú épület a fő rendeltetésű épülettel egybeépítve ill. kétutcás teleknél külön is lehetséges, annak 
anyagával megegyező formában. 

(4) A területen kialakult beépítésnek csak a szilárd -30 cm vtg. külső teherhordó falú, min. 1 db.14 m² szoba, 
előszoba, főzőkonyha + kamraszekrény, zuhany, WC -vel rendező-építésű épületekkel beépített telek tekinthetők. 
Ezeken a telkeken a szabályozási tervnek nem megfelelő épületek megtarthatók, felújíthatók. Minden jelenleg 
beépített, az új szabályzatnak nem megfelelő- külön nem szabályozott- téglaépület és faházas teleknél új építési 
engedély csak a meglévő bontása után adható. A szabályozási terven ideiglenes épületnek jelölt (S) épületekre 
bárminemű, új építési tevékenység esetén, bontási kötelezettség lép érvénybe. 

(5) A területen építési tevékenységet engedélyezni csak a területnek vagy tömbjének művelésből való kivonását 
követő belterületbe csatolás után lehetséges. 

(6) A közterületbe eső épületeket, építményeket a közterület kimérését követő 60 napon belül el kell bontani illetve 
át kell helyezni. 

(7) A területen felszíni vízelvezetésként csak gyepes árkok kialakítása engedélyezhető.  

(8) Az építési övezetben a használatbavételi engedély megkéréséig a beépítetlen telekterület minden 100 m2-rére 
számított 1 db min.10/12, kétszer iskolázott fa, vagy 2 db gyümölcsfa telepítéséről kell gondoskodni. 

(9) Az építési övezetben a Klisovác és az Erdőhát utca melletti területen a közlekedésből származó zajra az 
Lacq=55/45 dB zajhatárérték érvényes. A tömbbelsőben lévő lakóterületen csendes övezeti zajhatárértékek 
érvényesek. Az építési övezetben üzemi és szolgáltató létesítményben folytatott tevékenységből származó 
zajkibocsátásra az Lacq=50/40 dB zajhatárérték érvényes.  
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PLke_2 jelű építési övezet részletes előírásai1 

(Prekobrdó dűlő) 
 

43. §  
 (1) A PLke_2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 700 
szélesség (m) 18 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 30 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló ,kialakult 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  30 
zöldfelület min.   %  50 

burkolt felület max. %  20 
előkert    5 m, illetve szabályozási terv 

szerint 
oldalkert  3  

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  6 m illetve szabályozási terv 
szerint 

                   építménymagasság (m legnagyobb 6,0 
     homlokzati nyílászárók anyaga fa 

Építmény 

                         díszítés, tagozatok  vakolat,kő,tégla, fa 
  anyaga  fa, kő-tégla-vakolt tégla 

oszlopokkal 
   magassága   0,80-1,80 m között 

Kerítés* 

  kapu  Fa, kovácsolt vas 
* A szabályozási terven jelölt telkeknél csak tömör kerítés építhető. A tömör kerítés anyaga: látszó tégla, kő, vakolt 
fal, tömör fa, kovácsoltvas vagy fa betétekkel a tömör kerítésfelület max.15 %-ig. 
 
(2) Az építési övezetben kiskereskedelmi és vendéglátó egység fő rendeltetésű épületben vagy a szabályozási terven 
jelölt közlekedési területen létesíthető. 
(3) A mellékfunkciójú épület a fő rendeltetésű épülettel egybeépítve ill. kétutcás teleknél külön is lehetséges, annak 
anyagával megegyező formában. 
(4) A területen kialakult beépítésnek csak a szilárd-30 cm vtg. külső teherhordó falú, min. 1 db.14 m² szoba, 
előszoba, főzőkonyha + kamraszekrény, zuhany, WC -vel rendező-építésű épületekkel beépített telek tekinthetők. 
Ezen teleknél a szabályozási tervnek nem megfelelő épületek megtarthatók, felújíthatók. Minden jelenleg beépített, 
az új szabályzatnak nem megfelelő- külön nem szabályozott- téglaépület és faházas teleknél új építési engedély csak 
a meglévő bontása után adható. A szabályozási terven ideiglenes épületnek jelölt (S) épületekre bárminemű, új 
építési tevékenység esetén bontási kötelezettség lép érvénybe. 
(5) A területen építési tevékenységet engedélyezni csak a területnek vagy tömbjének művelésből való kivonását 
követő belterületbe csatolás után lehetséges. 
(6) A közterületbe eső épületeket, építményeket a közterület kimérését követő 60 napon belül el kell bontani illetve 
át kell helyezni. 
(7) A területen felszíni vízelvezetésként csak gyepes árkok kialakítása engedélyezhető.  
(8) Az építési övezet tömbbelsőinek utcáin 240 db mandula és törökmogyorófa ültetendő. A teresedések és utcák 

torkolatában 48 db Aesculus hippocastanum-vadgesztenye fa ültetendő min. 16/18 mérettel. A közterületeken 
csak fásított parkolót lehet kialakítani. Az előírt fásítási arány: 2 férőhely/ 1 fa. 

(9) Az építési övezetben a használatbavételi engedély megkéréséig a beépítetlen telekterület minden 100 m2-rére 
számított 1 db min.10/12, kétszer iskolázott fa, vagy 2 db gyümölcsfa telepítéséről kell gondoskodni. 

(10) Az építési övezetben a Klisovác és az Erdőhát utca melletti területen a közlekedésből származó zajra az 
Lacq=55/45 dB zajhatárérték érvényes. A tömbbelsőben lévő lakóterületen csendes övezeti zajhatárértékek 
érvényesek. Az építési övezetben üzemi és szolgáltató létesítményben folytatott tevékenységből származó 
zajkibocsátásra az Lacq=50/40 dB zajhatárérték érvényes.  
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(11) Az Erdőhát utcába meglévő 20 kv-os szabadvezeték áthelyezését úgy kell végezni, hogy a vezeték a 
telekhatárokat 3,5 m-nél jobban ne közelítse meg. a vezeték 3,25 m-es biztonsági sávján belül 6,0 m-nél magasabb 
építmény nem építhető, 6,0 m-nél magasabbra növő fa nem ültethető. 

 
 

Kö_Lke jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Kőbányai út mellet) 

 
44. §  

 
 (1) A Kö_Lke jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 700  
szélesség (m) 20 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 25 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2* 

beépítési mód  szabadonálló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  50 

burkolt felület max. %  20 
előkert    5 m, illetve szabályozási terv 

szerint 
oldalkert  3 m ill.szabályozási terv szerint 

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  6 m illetve szabályozási terv 
szerint 

        építménymagasság (m) legnagyobb 5,5 
  homlokzati nyílászárók 
 anyaga 

 fa 
Építmény 

               díszítés, tagozatok  vakolat,kő,tégla, fa 
  anyaga  fa, kő-tégla-vakolt tégla 

oszlopokkal 
 magassága  0,80-1,80 m között 

Kerítés* 

   kapu  Fa, kovácsolt vas 
 

(2) A mellékfunkciójú épület építése a fő rendeltetésű épülettel egybeépítve lehetséges. 

(3) A területen támfal csak a település hagyományaihoz illeszkedő kalászi kő burkolattal építhető. 

(4) A területen építési tevékenységet engedélyezni csak a területnek művelésből való kivonását követő 
belterületbe csatolás után lehetséges. 

(5) Az építési övezetben a használatbavételi engedély megkéréséig a beépítetlen telekterület minden 100 
m2-rére számított 1 db min.10/12, kétszer iskolázott díszfa, vagy 2 db gyümölcsfa telepítéséről kell 
gondoskodni. 

(6) Az engedélyezési tervhez geotechnikai dokumentációt kell csatolni. 

(7) Az építési övezetben lévő lakóterületen csendes övezeti zajhatárértékek érvényesek. Az építési 
övezetben üzemi és szolgáltató létesítményben folytatott tevékenységből származó zajkibocsátásra az 
Lacq=50/40 dB zajhatárérték érvényes.  

(8) Az övezetben kivételesen négylakásos lakóépület is elhelyezhető a 1000 m2 feletti területtel 
rendelkező telkek esetén. 
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KII_Lke (sz) jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Klenity II dűlő) 

 
45. §  

 
(1) A KII_Lke_(sz) jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 900* 
szélesség (m) 17 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 38 
egytelkenbelül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  szabadonálló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  45 

burkoltfelület max.   %  30 
előkert    5 m illetve szabályozási terv 

szerint 
oldalkert  3 

építési hely (m) 

hátsókert  6 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

                 épületszélesség (m) utcai 
homlokzaton 

max. 8 m ** 

     tetőforma  Szimmetrikus nyeregtető*** 
                                        tetőgerinc legnagyobb 

magassága (m) 
Utcafronton a tetősík határozza 
meg, a beépítési vonal mögött 6 
m-en túli épületrésznél az átlagos 
gerincmagasság 10,5 m, 
mellékfunkciójú épület 
gerincmagassága max.7,0 m 

legnagyobb 5,5, mellékfunkciójú épület esetén 
3,0 m 

Építmény 

        építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5 m 

Kerítés magassága (m) legnagyobb 1,6 
* A területen nyeles telek nem  alakítható ki. 
** A beépítési vonaltól számított 6,0 m-en túl L- ill. T- alakú beépítés egyaránt engedélyezhető az épület 
mélységében. 
*** A beépítési vonalon aszimmetrikus oromzat, lapos tető nem-engedélyezhető. Az épületek homlokvonalon 
oromzatos, kontyolt, utcavonalra merőleges fő tetőfelületűek lehetnek. 
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KII_Lke_(o) jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Klenity II dűlő) 

 
46. §  

 
(1) A KII_Lke_(o) jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 900* 
szélesség (m) 17 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) 38 
egytelkenbelül építhető max. 

lakásszám
 2 

beépítési mód  oldalhatáron álló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  45 

burkoltfelület max.   %  30 
előkert    5 m illetve szabályozási terv 

szerint 
oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 

ellentétes oldalon 5 m 

építési hely (m) 

hátsókert  6 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

          épületszélesség (m) utcai 
homlokzaton 

max. 8 m ** 

     tetőforma  Szimmetrikus nyeregtető*** 
                                        tetőgerinc legnagyobb 

magassága (m) 
Utcafronton a tetősík határozza 
meg, a beépítési vonal mögött 6 
m-en túli épületrésznél az átlagos 
gerincmagasság 10,5 m, 
mellékfunkciójú épület 
gerincmagassága max.7,0 m 

legnagyobb 5,5, mellékfunkciójú épület esetén 
3,0 m 

Építmény 

        építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5 m 

Kerítés magassága (m) legnagyobb 1,6 
* A területen nyeles telek nem  alakítható ki. 
** A beépítési vonaltól számított 6,0 m-en túl L- ill. T- alakú beépítés egyaránt engedélyezhető az épület 
mélységében. 
*** A beépítési vonalon aszimmetrikus oromzat, lapos tető nem-engedélyezhető. Az épületek homlokvonalon 
oromzatos, kontyolt, utcavonalra merőleges fő tetőfelületűek lehetnek. 
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T_Lke jelű építési övezet részletes előírásai 1 
(Taván dűlő) 

 
47. §  

 
(1) A TLke jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 terület (m2) 500 Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható
szélesség (m) 15 

egy telken belül építhető max. 
lakásszám

 1 illetve a 900 m2-nél nagyobb  
telken  2 

beépítési mód  szabadonálló 
beépíthető legkisebb telek  

szélessége (m)
 14 

beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  60* 

előkert    Az OTÉK ill. a 14§ (8)szerint 
oldalkert  3 

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  Az OTÉK ill. a 14§ (8)szerint 
legnagyobb 6 Építmény         építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
3,5 m 

Kerítés magassága (m) legnagyobb 1,8 
* A zöldfelület kiszámítása során a teleknek azon területe vehető figyelembe, amelyen minimálisan 1,0 m földtakaró 
van. A gyephézagos burkolat 20 %-a vehető figyelembe. 
kell. 

(2) A területen nem helyezhető el állatkifutó, trágyatároló, siló és ömlesztett anyagtároló.  

(3) Mellékfunkciójú építmények magassága nem lehet nagyobb 5,0 m-nél. 

(4) Mivel a területen rétegvizek találhatók, az épületek építési engedélyezési tervének részeként részletes 
talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni. 

(5) Az építési övezetben építési engedélyhez kötött minden olyan tevékenység, amely a telekhatártól 
számított 3,0 m-en belül a jelenlegi lejtés- és terepviszonyokat 50 cm-nél nagyobb mértékben 
megváltoztatja. 

(6) Aszimmetrikus oromzat, lapostető az utca felé nem engedélyezhető. Lapostetős épületrész-tetőterasz 
is csak kivételesen az utcaképbe való illeszkedés figyelembe vételével. 

(7) Az építési övezetben teljes felületében tömör kerítés nem létesíthető. A szabályozási vonalon a kerítés 
tömör lábazata legfeljebb 0,6 m, telekhatáron 0,4 m magas lehet. A lábazat feletti részt min.15 %-ban 
áttörten kell kialakítani. Drótkerítést vagy hasonló jellegű kerítést növényzettel takarni. 
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F_Lke jelű építési övezet részletes előírásai 1 
(Fácán u.) 

 
48. §  

 
(2) A F_Lke jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
terület (m2) 600 
szélesség (m) 15 

Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható

mélység (m) - 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 2  

beépítési mód  szabadonálló  
vagy a SZT-en jelöltek szerint 

beépíthető legkisebb telek  
szélessége (m)

 14 

beépítettség max.%  30 %  
zöldfelület min.   %  50 

előkert    OTÉK 35.§ szerint      
oldalkert  3 m  

vagy a SZT-en jelöltek szerint 

építési hely (m) 

hátsókert  6 m 
 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 5,5  m Építmény                 építménymagasság (m)
legkisebb építési vonalon álló épület esetén 

4,5 m 
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FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 

Általános előírások1 
 

49. §  

(1) A falusias lakóterület építési övezeteiben az alábbi épületek helyezhetők el: 

a) lakóépület; 

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó ill. kulturális 
épület; 

c) egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület; 

d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület. 

(2) A lakóterületen a (3) pontban felsoroltak kivételével elhelyezhető minden olyan építmény, amely 
hozzájárul a területen elhelyezhető épületek rendeltetésszerű használatához. 

(3) A lakóterületen nem helyezhető el: 

a) közösségi szórakoztató épület; 

b) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket 
szállító járművek számára; 

c) közműpótló építmény; 

d) állattartás céljára szolgáló építmény; 

e) 3,5 m-nél magasabb szabadonálló szélkerék, antennaoszlop és zászlótartó oszlop. 

f) üzemanyagtöltő2 

(4) A lakóterületen új önálló rendeltetési egységet kialakítani csak a telek teljes közművesítettsége 
esetén szabad. 

(5) A falusias lakóterület területfelhasználási egység az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

 
a) K-Lf-1/N építési övezet3 
b) K-Lf-1/K építési övezet 
c) Lf-1 építési övezet 
d) Lf-2 építési övezet 

 

(6) A falusias lakóterület övezetei, a település helyi építészeti örökségét képező Ófalu4 területén 
találhatók. Az egyes övezeti előírásokat a területi védettségből adódó sajátos előírások 
figyelembe vételével együtt kell alkalmazni. 
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AZ ÓFALU FALUSIAS LAKÓTERÜLETEI1 
 

K-Lf-1/N jelű építési övezet részletes előírásai  
(Kálvária domb Ny-i tömb) 

 
50. §  

(1) A K-Lf-1/N jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható  terület (m2) Kialakult, tovább nem 
csökkenthető, összevonás esetén a 
beépítés tartandó 

egy telken belül építhető max. 
lakásszám

 1  

beépítési mód  zártsorú 
beépítettség max.%  40 vagy a kialakult  
zöldfelület min.   %  30 

előkert    nincs 
oldalkert  nincs 

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  nincs 
Építmény         építménymagasság (m) legnagyobb 4,5 

(1) A parkolás telken belül nem kötelező, az önkormányzat parkolási rendelete szerinti megoldást kell 
alkalmazni. 

(2) Az építkezés környezetbe való illeszkedésének vizsgálatát a szabályozási terven egységesen 
kezelendő területre készülő beépítési terv figyelembe vételével kell elvégezni. 

(3) Az övezet telkeinek beépítése során figyelembe kell venni a löszfalak melletti védőterületekre, 
valamint a pinceomlás veszély elkerülésére vonatkozó 140.§. (3)-(4) bek. sajátos előírásait. 
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K-Lf-1/K jelű építési övezet részletes előírásai 1 
(Kálvária domb K-i tömb, Kőbányai u.) 

 
51. §  

(1) A K-Lf-1/K jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 terület (m2) 120 Telekalakítási 

feltételek 
legkisebb kialakítható

szélesség (m) * 
egy telken belül építhető max. 

lakásszám
 1  

beépíthető legkisebb 
telekszélesség (m)

 8 

beépítési mód  zártsorú 
beépítettség max.%  60 % vagy a kialakult 
zöldfelület min.   %  20 

előkert    nincs 
oldalkert  nincs 

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  nincs 
Építmény         építménymagasság (m) legnagyobb 6,0 

* az egyes ingatlanon kialakult telekszélességnél kisebb telekszélesség nem alakítható ki. A Kőbányai utca 
lakótelkeinek legkisebb szélessége telekalakítás során nem csökkenhet 12 m alá. 

(2) A parkolást telken belül kell megoldani min.1 gépkocsi számára támfalgarázsban. 

(3) A beépítési vonal: utcavonal, de visszahúzott épülettömegek kialakíthatók 

(4) Az építkezés környezetbe való illeszkedésének vizsgálatát a szabályozási terven egységesen 
kezelendő területre készülő beépítési terv figyelembe vételével kell elvégezni. 

(5) Az övezet telkeinek beépítése során figyelembe kell venni a löszfalak melletti védőterületekre, 
valamint a pinceomlás veszély elkerülésére vonatkozó 140.§ sajátos előírásait. 
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Lf-1 jelű építési övezet részletes előírásai1 
(Ófalu területe) 

 
52. §  

(1) A Lf-1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható  terület (m2) 500 

egy telken belül építhető max. 
lakásszám

 nincs korlátozva 

beépítési mód  oldalhatáron álló 
beépítettség max.%  25 
zöldfelület min.   %  40 

előkert    nincs, kivéve ha a 
szomszédosteleknél előkert 
található. Ebben az esetben az 
előkert mérete a szomszédos 
előkert méreteihez igazodik. 

oldalkert  1 m a beépítési oldalon, avval 
ellentétes oldalon 5 m 

építési hely (m) 

hátsókert  6 

Beépítési feltételek 

kötelező építési vonal  a szabályozási terv szerint, vagy 
az  építési határvonal előkert felé 
eső szakaszán található 

legnagyobb 4,50, de az utcai homlokzatra 
számított magasság nem 
haladhatja meg az 4,00 m* 

Építmény         építménymagasság (m) 

legkisebb építési vonalon álló épület esetén 
4,5 m,  

Kerítés magassága (m) legnagyobb 1,6 

(2) A lakóterületen nyúlványos telek nem alakítható ki. 

(3) Az épületek kialakítása során törekedni kell a helyi jellegzetességű anyagok használatára. 

(4) A tetők héjalása égetett agyagcserép lehet. 

(5) A lakóterületen a szintterületi mutató nem lehet több, mint 0,5 

(6) A (10) bekezdésben leírt kivételtől eltekintve az épületek legalább az egyik homlokvonalának az 
oldalsó telekhatáron kell állnia. 

(7) A lakóterület telkeinek beépítettség számításánál a 800 m2 feletti telekrésznek csak az 50 %-a vehető 
figyelembe. 

(8) Az oldalkert méretét a következők alapján kell kialakítani: 

a) ha a telken álló épületre a Védett épület tervlapon szereplő védettségi kategória 
valamelyike vonatkozik, a kialakult állapot; 

b) minden más esetben 
- ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t, 6,00 méternél, 
- ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t, 4,00 méternél 

kisebb nem lehet. 

(9) A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. § (2) bek. b) pontja értelmében a 6,00 méternél közelebb 
álló épületeknek I-III. tűzállósági fokozatúaknak kell lenniük, és az egymással szemben álló falakon 
nyílás nem létesíthető. 
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(10) Amennyiben mind a két szomszédos telek beépítési módja szabadonálló, abban az esetben az épület 
szabadonállóan is elhelyezhető. 

(11) Az övezet telkeinek beépítése során figyelembe kell venni a löszfalak melletti védőterületekre 
valamint a pinceomlás veszély elkerülésére vonatkozó 140.§ sajátos előírásait. 

(12) A szabályozási terven jelölt beépítésre nem szánt fásított terület csúszásveszélyes ezért azon 
bármilyen fa, bokor vagy cserje kivágása engedély köteles. E területbe benyúló pincék megtarthatók, 
megerősíthetők. A területen támfal vagy lépcsős tereprendezés egyaránt kialakítható.1 

 

Lf-2 jelű építési övezet részletes előírásai 2 
(Kálvária domb teteje) 

 
53. §  

(1) A Lf-2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Telekalakítási 
feltételek 

legkisebb kialakítható  terület (m2) 500 

egy telken belül építhető max. 
lakásszám

 1  

beépítési mód  szabadonálló 
beépítettség max.%  20 
zöldfelület min.   %  65 

előkert    5 
oldalkert  3 

Beépítési feltételek 

építési hely (m) 

hátsókert  6 
Építmény         építménymagasság (m) legnagyobb 3,0 
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AZ ÓFALU TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEI1 

A vegyes területre vonatkozó általános előírások 
54. §  

(1) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben az alábbi épületek helyezhetők el: 

a) lakóépület; 
b) igazgatási épület; 
c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; 
d) közösségi szórakoztató és kulturális épület; 
e) egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület; 
f) kereskedelmi szálláshely épület; 
g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 

(2) A területen a (3) pontban felsoroltak kivételével elhelyezhető minden olyan építmény, amely 
hozzájárul a területen elhelyezhető épületek rendeltetésszerű használatához. 

(3) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el: 

a) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket 
szállító járművek számára; 

b) közműpótló építmény; 
c) állattartás céljára szolgáló építmény. 

(4) Az oktatási intézmények elhelyezésénél a beépítettség max. 25 %-os lehet, az építménymagasság 
7,5 méter, kivéve a tornacsarnokot, ami 10,0 m építménymagasságú lehet.2 

(5) A településközpont vegyes területen kialakítható legkisebb telekméret 500 m2. 

(6) A településközpont vegyes területen nyúlványos telek nem alakítható ki. 

(7) A településközpont vegyes területen a szintterület-sűrűség mértéke nem lehet nagyobb, mint 1,0. 

(8) A vegyes terület telkein kialakítandó parkolók egy részét – helyi parkolási rendeletben sza-
bályozott módon és a tulajdonos valamint az Önkormányzat között születendő megállapodás 
keretében – a szabályozási terven jelölt módon közterületen is el lehet helyezni. 

(9) A területen kizárólagos használatra kijelölt terület csak oktatási intézmény továbbá az ahhoz 
kapcsolódó kiszolgáló funkciójú épületek elhelyezésére szolgál. Az ingatlanon meglévő, 
engedéllyel épült egyéb funkciójú épületek megtartandók, felújítható, átépíthetők  mind addig 
amíg azok használata nem  korlátozza vagy zavarja az oktatási intézmény működését. 3 

 

 

A településközpont vegyes terület építési övezeteinek részletes előírásai 

A Ó-Vt-14 jelű építési övezet 
55. §  

(1) Ó-Vt-1 jelű övezetbe a Szabályozási terven így lehatárolt területek tartoznak. 

(2) Az építési övezet oldalhatáron álló és zártsorú épületek elhelyezésére szolgál. 

(3) Az építési övezet elsősorban oldalhatáron álló épületek elhelyezésére szolgál, azonban az egyéb 
előírások betartása mellett az épület bővítése illetve átépítése során kialakítható un. „hajlított 
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házas” beépítési forma is, és ebben az esetben, ha az szerkezetileg és utcaképileg megoldható, en-
gedélyezhető a zártsorú beépítés is. 

(4) Zártsorú beépítési mód kialakítása esetén az építmények állagának megóvása érdekében gon-
doskodni kell a telekre jutó csapadékvíz elvezetéséről. 

(5) Az oldalkert méretét –oldalhatáros beépítés esetén- az alábbiak alapján kell figyelembe venni: 1 

a) ha a telken álló épületre az Védett épületek tervlapon a II. védettségi kategória 
valamelyike vonatkozik, a kialakult állapot; 

b) minden más esetben 
− ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t, 4,00 méternél, 
− ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t, 2,50 méternél 

kisebb nem lehet. 

(6) Amennyiben a telken jelenleg álló épület a II.  védettségi kategóriába esik, és annak megfelelően 
épül át, az oldalkert a kialakult állapotnak megfelelően megtartható. 

(7) Az építési övezet telkein előkert nem létesíthető.  

(8) Az építési övezet telkeinek beépíthetőségét a kialakult beépítéshez igazodva az alábbiak szerint kell 
megállapítani.2 

(9) A maximális beépíthetőség 40% vagy a kialakult.3 

(10) Amennyiben a telek mérete kisebb, mint 800 m2, a telken csak egy épület helyezhető el. 

(11) Amennyiben a telek mérete nagyobb, mint 800 m2, a telek területének legalább 25 %-án 
összefüggő aktív zöldfelületet kell kialakítani. 

(12) Az övezetben az építménymagasság nem lehet nagyobb, mint 4,50 m, de az utcai homlokzatra 
számított magasság nem haladhatja meg az 4,00 m-t.. 

A Ó-Vt-24 jelű építési övezet 

56. §  

(1) Ó-Vt-2 jelű övezetbe a Szabályozási terven ilyen módon lehatárolt területek tartoznak. 

(2) Az építési övezet telkein új építmény építménymagassága nem lehet nagyobb, mint 10,00 m, de a 
Budai úti szabályozási vonalon álló homlokzat magassága nem lehet nagyobb, mint 6,50 m.  

(3) Az építési övezet telkeinek beépítettsége nem haladhatja meg a 45 %-ot.  

(4) A övezet beépítési módja szabadonálló, a legkisebb kialakítható telek 1000 m2.5 

AZ ÓFALU 6KÖZTERÜLETEIRE ÉS KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEIRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK 

Közterületeken és közlekedési területeken elhelyezhető építmények 

57. §  

(1) A védett területen, a közterületen csak az alábbi építmények, utcabútorok helyezhetők el: 

a) zenepavilon, hírlapárusító; 
b) hirdetőoszlop; 
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c) pihenőpad, pihenőszék; 
d) utcai hulladékgyűjtő; 
e) vendéglátóegység terasza; 
f) kandeláber, falikar; 
g) műalkotás, ivókút; 
h) kerékpártároló. 
i) közműépítmények. 

(2) Az elhelyezendő építménynek, köztárgynak, utcabútornak a megjelenése a védett környezetnek 
megfelelő legyen. Építése, elhelyezése csak engedély alapján lehetséges, a tervbírálati rendszerbe 
illeszkedve. 

(3) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános környezet- 
és természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

 

Közterületek és közlekedési területek kialakítása1 

58. §  

 

(1) A Budai út mentén a helyi területi védelem alatt lévő területen, az út melletti védett épületek 
állagának védelme érdekében súly- és sebességkorlátozást  kell bevezetni, 30 km/h. Terelő – 
szűkítő- szigeteket kell kiépíteni a templomnál, az iskolánál, a Petőfi tér bejáratainál. 

(2) Az utak felületét, a szabályozási vonalak között - amik védettek, nem változtathatók - faltól - falig 
burkolattal kell ellátni. A burkolat anyaga meg kell egyezzen , vagy egyenértékű kell legyen a 
kiskockakő burkolattal. 

(3) A csapadékvíz elvezető folyókákat az út burkolatával hasonló jellegű anyagból kell kiépíteni. 

(4) A fákat a számukra kialakított, minimum 1 m átmérőjű ültetőgödörbe kell elhelyezni, melyet az 
ültetés után a védett környezetbe illeszkedő faveremráccsal kell fedni. Azokon a helyeken, ahol 
természetes módon nem helyezhetők el, dézsás növényzet kihelyezése szükséges, amelyek téli 
elhelyezéséről zárt helyiségben kell gondoskodni. 

(5) A közvilágítás 3 - 4 méter magas kandeláberekkel, vagy a homlokzatokra helyezett falikarokkal 
történhet. 

(6) A fokozottan védett területen az elektromos hálózatot csak földkábel kiépítésével szabad 
megoldani, illetve a jelenlegi légvezetéket fokozatosan földkábelre kell lecserélni. 

(7) Egyéb helyeken a légvezetékek oszlopait faanyagúakra kell cserélni, vagy földkábeles hálózatra 
cserélni. Az oszlopokra a világítótestek 3 - 4 méter magasságra helyezhetők. 

(8) A közterületi zöldfelületek kialakításánál, amennyiben az adottságok erre lehetőséget adnak, 
legalább 12 méterenként egy-egy sorfa minőségű lombos fa elhelyezéséről gondoskodni kell.  

(9) Amennyiben a közterület szélessége lehetővé teszi, a járdát az úttól alacsony sövénnyel kell 
elválasztani a levegőszennyezés elleni védelem és a balesetvédelem érdekében. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET 

Általános előírások1 
59. §  

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és 
olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek hatással a lakófunkcióra. 

(2) A településközpont vegyes területfejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi 
ingatlanként nyilvántartott területen az övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt csak a 
terület belterületbe csatolását követőn lehet kiadni. A belterületbe csatolás feltételeiről és időpontjáról 
az önkormányzat külön határozatban dönt. A belterületbe csatolásig a területet a 148.§(1)bek. 
foglaltak szerint lehet hasznosítani. 

(3) A területen, amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik, elhelyezhető: 

-lakóépület 
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,  
-nem zavaró hatású egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
-igazgatási és egyéb irodaépület, 
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
-a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény 

 Az építési övezetben más épület illetve üzemanyagtöltő kivételesen sem helyezhető el. 

(4) Az övezetben az oktatási intézményeket max 25 %-os beépítettséggel és 7,5 méter 
építménymagassággal lehet elhelyezni, kivéve a tornacsarnokot, ami 10.0 m építménymagasságú 
lehet. 

(5) A településközpont vegyes terület területfelhasználási egység az alábbi építési övezetekre 
tagozódik: 

a) Vt jelű építési övezet 
b) Vt-O jelű építési övezet 
c) Vt-K jelű építési övezet 
d) Vt-1 jelű építési övezet 
e) Vt-2 jelű építési övezet 
f) Vt-3 jelű építési övezet 
g) Vt-4 jelű építési övezet 
h) Vt-5 jelű építési övezet 
i) TF-Vt-1 jelű építési övezet 
j) TF-Vt-2 jelű építési övezet 
k) LF-Vt-1 jelű építési övezet 
l) LF-Vt-2 jelű építési övezet 
m) LF-Vt-3 jelű építési övezet 
n) LF-Vt-4 jelű építési övezet 
o) Ó-Vt-1 jelű építési övezet 
p) Ó-Vt-2 jelű építési övezet 

(6) Településközpont vegyes területen 0,5 m2-nél nagyobb, illetve 1,0 m vetületi hosszat meghaladó 
méretű reklámhordozó elhelyezése – anyagától függetlenül – építési engedély köteles. A 
településközpont vegyes területtel határos közterületeken illetve azok védőtávolságán belül 
reklámhordozót jelen rendelet 115.§ előírásait figyelembe véve lehet elhelyezni. 

(7) Településközpont vegyes területen reklámhordozót a 13.§-ba foglalt általános előírások betartása 
mellett csak maximálisan 4 m2 reklámfelülettel lehet elhelyezni. 
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Vt jelű építési övezet1 
(Klenity_I, Cinketér) 

60. §  

(1) Az építési telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 1,0. 

(2) A telek beépítettsége legfeljebb 40 %, lehet, a beépítési mód szabadonálló. 

(3) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m. Lakóépületek esetében az építménymagasság 
max. 4,5 m lehet.  

(4) Az telek területének legalább 25 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani,  

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 500 m². 

(6) Az oktatási, kulturális, egyházi, egészségügyi és szociális épületek telke körül 50 m-es védőterületen 
belül állattartó építmény, zajos, bűzös tevékenységgel járó funkció nem létesíthető. 

 

Vt-O jelű építési övezet2 
(Omszk park) 

61. §  

(1) Az övezet telkein lakó, kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek és a park 
üzemeltetéséhez szükséges építmények helyezhetők el új épületként. Az övezet területén az épületeket 
szabadonállóan lehet elhelyezni. 

(2) A telek beépítettsége legfeljebb 40 %, lehet. 

(3) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m. Kizárólag lakófunkciójú épület valamint a 
lakófunkcióhoz kapcsolódó kiszolgáló építmény (gépkocsi tároló, szerszámoskamra stb.) építése 
esetében az építménymagasság max. 4,5 m lehet.  

(4) Az telek területének legalább 30 %-t biológiailag aktív zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani,  

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 3 000 m². 

(6) Az előkert mérete a Tanító utca és József A. utca felöl 8 m, a 4112 hrsz-ú út felöl 4 m. Az oldalkert 
mérete 4 m. 

(7) A meglévő engedéllyel épült épületeken fennmaradásukig, csak az állagmegóvási munkák 
végezhetők el és egy alkalommal max. 25 m² alapterülettel bővíthetők, az övezeti előírások betartása 
mellett. 

(8) Az övezetben állattartó létesítmény nem építhető. 

(9) Épületet elhelyezni csak teljes közművel ellátott telken szabad. Közműpótló berendezés még 
ideiglenesen sem fogadható el, nem létesíthető. A területen lévő közművezetékek működését biztosítani 
kell. A telekkönyvbe a szolgalmi jog bejegyzendő. 

(10) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell 
részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat 
alkalmazandó. A homlokzatok színezési tervét a főépítésszel egyeztetni kell. 

(11) A park felőli homlokzatokat oly módon kell megtervezni és megépíteni, hogy horizontális és 
vertikális értelemben tagoltak legyenek. 
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(12) Épületenként csak egy db fényreklám helyezhető el. 

(13) A területen a maximális építménymagasságnál nagyobb építmény, önálló reklámhordozó (pl. 
torony cégfelirattal) nem helyezhető el. 

(14) Az építési engedélyezési eljárásba a KÖH területi irodája szakhatóságként bevonandó és az építés 
ideje alatt a szakfelügyelet biztosítandó. 

Vt-K jelű építési övezet1 
(Szent István telep) 

62. §  

(1) Az övezet a lakóterület ellátásához szükséges kereskedelmi, szolgáltató  épületek és oktatási 
intézmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezet területén az épületeket zártsorúan lehet elhelyezni. 

(3) A telek beépítettsége legfeljebb 40 %, oktatási intézmények esetén 25 % lehet. 

(4) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m. Meglévő lakóépületek átépítése esetében az 
építménymagasság min. 4,5 m lehet.  

- Az telek területének legalább 25 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. 

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 1000 m². 

Vt-1 jelű építési övezet2 
(Szentendrei u. ú, Cinke tért) 

63. §  

(1) Az övezetben kizárólag csak az Étv.2.§ 9. pontja szerinti közhasználatú építmény  helyezhetők el.. Az 
övezetben egyéb építmény még kivételesen se építhető. 

(2) A telek beépítettsége legfeljebb 40 %, lehet, a beépítési mód szabadonálló. Az előkert legkisebb 
mérete 5 m  illetve a kialakult. Az oldalkert legkisebb mérete 3 m, a hátsókert legkisebb mérete 6 m. 

(3) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m.  

(4) Az telek területének legalább 25 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani,  

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 1000 m². 

Vt-2 jelű építési övezet3 
(Pomázi út) 

64. §  

(1) A telek beépítettsége legfeljebb 40 %, lehet, a beépítési mód szabadonálló.  

(2) Az előkert legkisebb mérete 5 m  illetve a kialakult. Az oldalkert legkisebb mérete 3 m, a hátsókert 
legkisebb mérete 6 m. 

(3) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m.  

(4) Az telek területének legalább 20 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani,  

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 800 m². 
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Vt-3 jelű építési övezet1 
(Pomázi út) 

65. §  

(1) A telek beépítettsége legfeljebb 10 %, lehet, a beépítési mód szabadonálló. 

(2) A legnagyobb megengedett építménymagasság 6,0 m.  

(3) A telek területének legalább 20 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani,  

(4) A kialakítható telek legkisebb mérete 2000 m². 

(5) Az övezetben csak a szabályozási terven jelölt építési helyen belül lehet épületet építeni. 
 

Vt-4 jelű építési övezet 2 
(Lenfonó előtti terület) 

66. §  

(1) Az övezet területén, az általános szabályok betartása mellett elsősorban kereskedelmi, szolgáltató 
funkciójú épületek, szálláshely szolgáltató épületek és lakások helyezhetők el, zártsorú beépítési 
móddal. A beépítésre csak a területre készítendő beépítési terv előzetes tervtanácsi véleményezését 
követően lehet építési engedély kérelmet benyújtani. 

(2) A területen biztosítani kell a közhasználatra megnyitott parkoló területet is. 

(3) A telek beépítettsége legfeljebb 35 % lehet. 

(4) Az építménymagasság maximum 10,0 méter. 

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 12 000 m². A beépíthető legkisebb telek 12 000 m2. 

(6) A zöldfelület minimuma 30 %, amelynél a 2,0 méternél nagyobb földtakarás 100%-ban, az 1,00 
méteres 75%-ban, a 40 centiméteres 50%-ban számítható be. A gyephézagos burkolat 10%- ban, a 
gyeprácsos burkolat 20%-ban számítható be a zöldfelületbe. 

(7) Az előkert mérete legalább 10,0 m, kivéve a szabályozáson jelölt helyen. Az oldal- és a hátsókert 
mérete minimum 8,0 m.  

(8) Az épületek földszintjén, ahol azok közterülethez kapcsolódnak illetve közhasználat számára 
átadottak, üzletek, szolgáltató létesítmény, műhelyek, irodák alakíthatók ki. Közterületre gépkocsi 
tároló nem nyílhat. 

(9) Az elhelyezhető lakásszám korlátozott, a zöldfelület négyzetmétere 50-al való osztásából adódó 
kerekített szám. (Minden lakáshoz min. 50 m² zöldfelület biztosítandó.) Az 50 m2/ lakásszám 
zöldfelület nagysága 30 m2/lakásszámra csökkenthető abban az esetben amennyiben az épületek 
térrendezése oly módon történik, hogy a szabályozási terven jelölt közhasználatú terek kialakításának 
sávjában min. 30 x 30 m összefüggő közforgalom elöl el nem zárt terület, tér, sétány alakul ki. A 
közhasználatú terek kialakításának sávjában nem számolható bele az övezetben építendő lakások 
parkoló igénye. Az ily módon kialakítandó tér min. 5,0 m széles burkolt felülettel kell rendelkezzen. 

(10) A funkciókhoz szükséges gépkocsik 50 %-át épület ill. térszint alatt kell elhelyezni. 
(11) Az övezetben tömör kerítés nem építhető. Az övezetben minden kerítés építési engedély köteles. 

Az övezetben a kerítéseket továbbá az épület homlokzati megjelenést befolyásoló műtárgyakat, 
beleértve a külső árnyékolókat is egységesen kell kialakítani. 

(12) Az épületek homlokzati burkolata min. 20 %-ban helyi kő- vagy égetett agyagtégla-burkolat 
lehet. 

(13) Az épületek tetőfedése min. 25˚ lejtésű és cserépfedéssel kialakított lehet. 
(14) Az övezet épületein tetősík ablak nem alakítható ki. 
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Vt-5 jelű építési övezet1 

67. §  

(1) A telek beépítettsége legfeljebb 20 %, lehet, a beépítési mód oldalhatáronálló.  

(2) Az előkert legkisebb mérete 5 m. Az oldalkert legkisebb mérete 3 m, a hátsókert legkisebb mérete 6 
m. 

(3) A legnagyobb megengedett építménymagasság 4,5 m.  

(4) Az telek területének legalább 20 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani,  

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 1400 m². 

TF-Vt-1 jelű építési övezet2 
(Themaforg) 

68. §  

(1) Az övezet területén, az általános szabályok betartása mellett elsősorban irodai jellegű, valamint 
kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek helyezhetők el, zártsorú beépítési móddal. 

(2) A telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet, minimális zöldfelület 10 %. 

(3) Az építménymagasság maximum 7,5 méter. 

(4) A kialakítható telkek legkisebb mérete 3000 m² 

(5) A megtartható épületek, épületrészek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók. 

(6) A Sport utca felöli főépület szabályozási terven vastag vonallal jelölt szakasza faluképileg védett 
homlokzatok. A homlokzat megtartandó. A homloktzaton csak a nyílások cseréje lehetséges a jelenlegi 
megjelenés figyelembe vételével. Az épület magastetős kialakítása engedélyezett a jelenlegi eresz 
megtartása-felújítása- mellett. 

(7) A szabályozási terven az övezetben szaggatott vonallal jelölt homlokzatok megtartandóak, de 
lehetséges a tégla falazati struktúra megtartása mellett a nyílásrendszer változtatása, a homlokzat 
alakítása. 

(8) Az állagvizsgálat után megtartható homlokzatra az előző bekezdés szabályai vonatkoznak ,avval 
a különbséggel, hogy a homlokzat megtartása csak abban az esetben kötelező amennyiben az 
állagvizsgálat eredménye alapján az gazdaságosan felújítható. 

(9) A kazánház megtartandó, de emelet építhető rá, a nyílászárok cserélhetők illetve átalakíthatók. A 
kémény 12 m magasságig megtartandó. 

(10) A jelölt kiegészítő épület részletes vizsgálat alapján megtartható. 
 

TF-Vt-2 jelű építési övezet2 
(Themaforg)3 

69. §  

(1) Az övezet területén a beépítés módja zártsorú. Az általános szabályok betartása mellett elsősorban 
irodai jellegű és kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek helyezhetők el. 

(2) A telkek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet, minimális zöldfelület 25 %. 

(3) Az építménymagasság maximum 6,5 méter. 

(4) A kialakítható telkek legkisebb mérete 1400 m² 
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(5) Az elő- és oldalkert mérete legalább 5,0 m. A hátsókert mérete minimum 8,0 m.  

(6) A területen meglévő 1400 m2-nél kisebb telekkel rendelkező, lakóépületekkel beépített telkek 
hosszútávon összevonandó. A kialakult telekstruktúra és beépítési mód a telekösszevonásig 
fenntartható. Az átmeneti időszakban ezek a telkek a Lke-1a építési övezet előírásai szerint 
hasznosíthatók, illetve beépíthetők. 
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LENFONÓ TERÜLETÉRE VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK 

Általános rendezések  
70. §  

(1) A volt Lenfonó területén új telek kialakítása, új épület építése csak – a telek beépítésével kapcsolatos 
és a településképi követelmények tisztázására szolgáló - elvi telekalakítási és elvi építési engedélyezési 
tervvel kezdeményezhető. Az engedélyek csak a tervtanács előzetes véleménye alapján adhatók ki.1 

(2) A területen jelölt beépítésre nem szánt zöldfelület valamint KP jelű közpark a távlati területfejlesztés 
során kialakítandó kötelező zöldfelületek, zöldterületek helyét jelöli. 2 

(3) A fenti növényzettel fedett területek kialakításáról, fenntartásáról a területen meglévő építmények 
bontását követően kell gondoskodni. Az épületek elbontásáig azok jelenlegi funkciója fenntartható. Az 
épületeken a rendeltetésszerű használathoz szükséges felújítások, bővítéssel nem járó átalakítások 
elvégezhetők.3 

LF-Vt-1 jelű építési övezet4 

71. §  

(1) Az övezet szabadonálló beépítési módú. Az általános szabályok betartása mellett elsősorban irodai 
jellegű, valamint kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek helyezhetők el. 

(2) Az övezetben az egyes létesítményekhez tartozóan 2-2 db szolgálati lakás elhelyezhető, elsődlegesen 
a fő funkciójú épületekben, vagy önálló épületben. 

(3) A telek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet. 

(4) Az építménymagasság maximum 7,5 méter. Abban az esetben, ha a beépítési százalék nem haladja 
meg a 35%, engedélyezhető 9,0 méteres építménymagasság is.     

(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 1000 m² 

(6) Az előkert mérete legalább 5,0 m. Az oldal- és a hátsókert mérete minimum 8,0 m.  

(7) A megtartható épületek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók, de tömegméretük, épít-
ménymagasságuk nem növelhető. Bontásuk után az építési helyen belül kell az új épületet elhelyezni. 

 

LF-Vt-2 jelű építési övezet5 
72. §  

(1) Az övezet területe, szabadonálló beépítési módú. Az általános szabályok betartása mellett elsősorban 
oktatási- és kulturális, sportépítmények valamint irodai jellegű és kereskedelmi, szolgáltató funkciójú 
épületek helyezhetők el. 

(2) A telek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet. 

(3) Az építménymagasság maximum 7,5 méter. 

(4) A kialakítható telek legkisebb mérete 2000 m² 

(5) Az előkert mérete legalább 10,0 m. Az oldal- és a hátsókert mérete minimum 8,0 m.  

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
2 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
3 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
4 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
5 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 



 

 62

(6) A megtartható épületek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók, de tömegméretük, épít-
ménymagasságuk nem növelhető. Bontásuk után az építési helyen belül kell az új épületet elhelyezni. 

LF-Vt-3 jelű építési övezet1 
73. §  

(1) Az övezet területén a kialakult állapot tartható fenn. További fejlesztés, építés, bővítés tilos. A 
beépítési paraméterek tovább nem növelhetők. 

(2) Az övezetben csak a lakófunkcióhoz tartozó kiegészítő zöldfelületek létesíthetők és közmű 
műtárgyak helyezhetők el. 

(3) A terület működéséhez tartozó személygépkocsi parkolókat, amennyiben azk a telken belül nem 
megvalósíthatók, úgy azt maximum 100 m-en belül kell biztosítani.  

 

LF-Vt-4 jelű építési övezet2 
74. §  

(1) Az övezet területe, szabadonálló beépítési módú. Az általános szabályok betartása mellett elsősorban 
irodai jellegű és kereskedelmi, szolgáltató funkciójú, oktatási épület, továbbá nem zavaró hatású egyéb 
gazdasági építmény helyezhetők el. 

(2) A telek beépítettsége legfeljebb 40 % lehet. 

(3) Az építménymagasság maximum 7,5 méter. 

(4) A kialakítható telek legkisebb mérete 3000 m² 

(5) Az előkert mérete legalább 8,0 m. Az oldal- és a hátsókert mérete minimum 8,0 m.  

(6) A megtartható épületek a helyükön átalakíthatók, felújíthatók, de tömegméretük, 
építménymagasságuk nem növelhető. Bontásuk után az építési helyen belül kell az új épületet 
elhelyezni. 

(7) A szabályozási terven bontásra jelölt nagy csarnoképületen csak fenntartási munkák végezhetők, 
olyan jellegű beavatkozások, ami az épületek nagytávlatú megmaradását szolgálják nem végezhetők. 

 

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET 

Általános rendelkezések a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági3 területeken 
75. §  

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi 
célú épületek elhelyezésre szolgál. A területen lakóépület nem létesíthető. Telkenként egy lakás 
főrendeltetésű épületben kialakítható. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen belül, amennyiben az övezeti előírásmásként nem rendezik, 
elhelyezhető: 

a) igazgatási, egyéb irodaépület 

b) pakolóház 

c) sportépítmény 

d) kongresszusi központ 
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(3) A területen üzemanyagtöltő még kivételesen se helyezhető el. 

(4) A területen az OTÉK 31.§ (2) bek. figyelembevételével kivételesen elhelyezhető: 

e) 1. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

f) 2. egyéb közösségi szórakoztató épület. 

(5) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános környezet- és 
természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

(6) A  zöldfelület minimumot az alábbiak szerint kell figyelembe venni: 

−  a 2,0 méternél nagyobb földtakarás 100%-ban, az 1,00 méteres 75%-ban, a 40 centiméteres 
50%-ban számítható be a zöldfelületi minimumba. 

− amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik, úgy a gyephézagos burkolat 10%- 
ban, a gyeprácsos burkolat 20%-ban számítható be a zöldfelületbe. 

(7) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken 1 m2-nél nagyobb reklámhordozó elhelyezése, 
anyagától függetlenül építési engedély köteles. A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területekkel 
határos közterületeken illetve azok védőtávolságán belül reklámhordozót jelen rendelet 115.§ előírásait 
figyelembe véve lehet elhelyezni. 

(8) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken  reklámhordozót a 13.§-ba foglalt általános előírások 
betartásán túl az egyes övezetekre mégállapított sajátos előírások betartásával lehet elhelyezni. 

(9) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban 
külterületi ingatlanként nyilvántartott területeken az övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt 
csak a terület belterületbe csatolását követőn lehet kiadni. A belterületbe csatolás feltételeiről és 
időpontjáról az önkormányzat külön határozatban dönt. A belterületbe csatolásig a területet a 148.§ 
(1)bek. foglaltak szerint lehet hasznosítani. 

 

A. LAKÓTERÜLETBE ÉKELŐDŐ KISVÁLLAKZÓI TERÜLET1 
HL-Gksz jelű építési övezet 

(Iparos u.) 

76. §  
 

(1) Az övezetben az építménymagasság 4,5 m - max. 6,0 m lehet, a környező lakóterületeken 
megengedetthez illeszkedően, azok magasságát nem haladhatja meg. 

(2) A telek beépítettsége legfeljebb 30 % lehet. A zöldfelületi arány legalább 25 %. 

(3) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 35-45° közötti cserépfedéssel készülhetnek. 

(4) A beépíthető legkisebb telekméret 720 m². A legkisebb telekszélesség 18 m, mélysége legalább 30 m. 

(5) A telekhatáron mérhető a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen keletkező környezeti terhelés 
mértéke nem haladhatja meg a szomszédos területeken megengedett terhelési szint mértékét. 

(6) A területen üzemanyagtöltő nem alakítható ki. 
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B. ÜVEGHÁZAK ÉS LUPPA CSOMÓPONT KÖRNYEZETÉBEN LEVŐ 
GAZDASÁGI TERÜLETEK1 

Az Ü-Gksz-1 és Ü-Gksz-2 jelű területek sajátos előírásai 

A beépítésre vonatkozó általános előírások 
77. §  

(1) A tervezett épületek homlokzati egységei – kivéve a tetőhéjalást – hagyományos jellegűek, színűek és 
felületűek lehetnek. A homlokzati felület 60 %-a hagyományos csak vakolt, kő és tégla lehet. Az 
engedélyezési tervhez homlokzati színezési terv is készítendő. Nagyméretű kirakat, portál üvegfelület 
alkalmazása esetén a hagyományos kialakítású felület maximum 15%-kal csökkenthető (teljes felület 
arányára vetítve). Ebben az esetben a 40%-ot meghaladó nem hagyományos felület minden 1 m² után 3 
m² kő vagy tégla felületet kell alkalmazni, melybe csak a 60 cm lábazat feletti területek számíthatók be. A 
területen alkalmazandó kötelező kő burkolat fehér, sárgásfehér színű üledékes jellegű mészkő lehet. 

(2) A legnagyobb tagolatlan épülethossz legfeljebb 45 m, illetve felület 500 m² lehet. A tagozatok az 
építési vonaltól max. 60 centiméterrel eltérhetnek. 

(3) Az épületek lapostetősek, vagy legfeljebb 20°-os nyeregtetővel készülhetnek. A tetőfedő anyag nem 
lehet fényes, tükröző felületű; színe szürke, szürkéskék lehet.  

(4) Az építési helytől az ingatlan megközelítését szolgáló közterület irányába eső telekrészen 1 db, 
legfeljebb 200 m² beépített területű, reklámcélokat szolgáló épület (bemutatóterem, porta), elhelyezhető, 
amelynek homlokzati hossza max. 16,0 m. A tető kialakítása, homlokzati anyagai megegyeznek a 
főépületnél használtakkal. Az előkert minimális mérete ennél az épületnél 5 m. 

(5) Az építési helyen a főfunkciójú épület és a bemutatóterem kivételével egyéb épület vagy műtárgy 
általában nem helyezhető el, kivéve a következőket, amennyiben jellegük, kialakításuk a főépülethez 
igazodik. Tervezéskor törekedni kell ezen funkcióknak a főépületben illetve a bemutatóteremmel 
együttesen történő elhelyezésére. 

− Portaépület max. 20 m² 
− Esővédő tető max. 30 m² 
− Telefonfülke  
− Épített trafóház max.2 0 m² 
− Reklámhordozó  
− Közműpótló berendezés 

(7) A reklámhordozó telkenkénti nagysága összesen 1m² reklámfelület/200 m² telekterület. A 
reklámhordozó magassága max. 6,0 m. Hirdetőoszlopszerű kialakításnál egyoldali magassága max. 7,5 
m, nagysága legfeljebb 20 m² lehet. Hirdetőberendezést, reklámot, a 11 főút tengelyétől 100 m, a József 
Attila út tengelyétől mért 50 méteren belül elhelyezni tilos. Reklámhordozók a közterületen nem 
helyezhetők el, kivéve a feltáró út behajtója mellett 2db, max. 3,0 m széles, 7,5 m magas információs, 
útbaigazító tábla egységes formában, engedélyezett terv alapján. 

(8) A legalább 60 cm földtakarással és növénytelepítéssel megvalósuló terepszint alatti építmény 
területének 50 %-a beszámítható a zöldfelületbe, de 50 %-ban beszámítandó a beépítettségbe is. A 150 
cm földtakarás 75 %-ban beszámítható a zöldfelületbe és 25 %-ban a beépítettségbe. Terepszint alatti 
beépítés nem létesíthető a kötelező növénytelepítés sávjában. A 2 méternél keskenyebb zöldfelületek 
nem számíthatók be a zöldfelület mértékébe. Az oldal- és hátsókertben fasor telepítendő a telekhatárok 
mentén. Az előírt zöldfelület mértékébe a zöldtető 25 %-a beszámítható maximum a zöldfelületi mérték 
5 %-ig. 

(9) A jelenlegi terepszint +/- 50 cm –es megváltoztatása építési engedély köteles. Az építési engedélyhez 
tereprendezési tervet kell mellékelni. 

(10) A József Attila utcán új út, magánút kikötés a szabályozási terven ábrázolton kívül nem létesíthető. 
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(11) A telekalakítás és építési helyek kijelölése során figyelembe kell venni az érintett közművezetékek 
(ipari-vízvezeték, ivóvíz vezeték) nyomvonalát. A telken átmenő, kiváltásra nem kerülő vízvezetékek 
tengelyvonalától épület csak 3 m-nél távolabb építhető. 

(12) Az egyes ingatlanok építési helyét a szabályozási terven jelöltek szerint, a telekhatároktól 
függetlenül, kötelezőnek kell tekinteni, kivéve az oldalkertek szabályozási terven jelölt helyét, amely 
telekalakítással megváltozhat, azonban annak nagysága telekalakítást követően is min.6 m kell legyen, 
illetve a Kék Duna utca és a 11 út közötti területsávban az északi oldalkert mérete min. 12 méter. 

(13) Amennyiben a szabályozási terven elérően nem került jelölésre, úgy az építési helyet az alábbiak 
szerint kell figyelembe venni: az oldalkert legkisebb mérete 6 m, az előkert legkisebb mérete 20 m- 
kivéve a József A. utcát, amely felöl 25 m-, a hátsókert legkisebb mérete 20 m, amit a kötelezően 
kialakítandó védő zöldsáv határától számítva kell megállapítani. 

(14) A közterületek felé néző kerítések csak egységes terv alapján, legalább 80 %-ban áttört, kivitelben 
építhető. A kerítés mögött, vagy a kerítés helyett élősövény telepíthető. A kerítések megépítése nem 
kötelező. 

A terület zöldfelületeinek kialakítása1 

78. §  

(1) A közterületekhez tartozó zöldfelületeket egységes kertészeti terv alapján kell megvalósítani . 

(2) Az Ü-Gksz jelű övezetek területén az építési engedélyezési eljáráshoz elbírálásra kertépítészeti 
engedélyezési tervet kell benyújtani, melyet a jegyző, illetve az átruházott jogkörben eljáró hatóság hagy 
jóvá. A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a kertépítészeti terv kiviteli, engedélyezési terv 
szerinti megvalósulása. 

(3) A terület 11-es út valamint a 0180/4 hrsz felé néző részein a szabályozási terv szerint jelölt méretű, 
telkeken belüli, növényzettel fedett területet kell kialakítani és fenntartani. A fásítás csak egységes 
telepítési tervek szerint történhet. 

(4) A telkeken átlagosan 200 m² -enként 1 db előnevelt, kétszer iskolázott, nagy lombkoronát növelő fa 
telepítendő. A kötelező növénytelepítés helyén 100 m²-enként kell 1db előnevelt fát ültetni. Az itt 
telepítendő fák a telekre vetített fák számába beszámítandók. A kötelező növénytelepítés helyén parkoló 
és gépjármű út nem alakítható ki. 

(5) A terület zöldfelületeinek kialakítása során gondoskodni kell az öntözőhálózat egyidejű kialakításáról 
is. 

(6) A József Attila út és a 2919/5 hrsz.-ú út felőli előkertekbe 20 méterenként kell egy fát, fasor jelleggel 
ültetni. Az előkertet gondozott kert jelleggel kell kialakítani, amelyben cserjék ültetése is kötelező. A 
2919/5 hrsz.-ú feltáró úton kétoldali fasor telepítendő, illetve az elő- és az oldalkertekben növénytelepítési 
sávok kialakítása kötelező. 

(7) A létesítmény parkoló felületeinek kialakítására olyan területet kell kijelölni, ahol a zöldfelület csak 
csökkent használati értékkel létesíthető. 

(8) A parkoló felület árnyékolását egységes fafajú fásítással (magas törzsű, lombhullató) kell biztosítani. 
A parkolókba 4 parkolóhelyhez egy fát kell ültetni az ültetősávban.  

(9) A terület zöldfelületeinek fenntartása a tulajdonos illetve a kezelő feladata. 

(10) A területen keletkező csapadékvizek csatornahálózatba való elvezetéséről gondoskodni kell. 

(11) A gépkocsi parkolók burkolt felületén összegyűlő felszíni vizeket csak olaj- benzin- és 
homokfogó műtárgyon át lehet a befogadóba juttatni. 

(12) A zöldfelületbe beszámítható a növényzettel beültetett tó, vízfelület 25%-a. 

(13) A gyephézagos továbbá gyeprácsos burkolat nem számítható be a zöldfelületbe. 
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Közlekedési és közműterületre vonatkozó előírások 
LU-KG 

79. § 1 

 

 

T(KG) - SzT tartalék, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
80. § 2 

 
Ü-Gksz-1 jelű építési övezet3 

79. §  

(1) Az övezet zaj szempontjából nem érzékeny létesítmények elhelyezésére szolgál. Az építési helyeken, 
csak olyan tevékenységet szolgáló épületek építése engedélyezhető, amelyek esetében nappal 60 dB(A), 
éjjel 50 dB(A) max. zajterhelés megengedhető. A határértéknek nem megfelelő épület csak külön 
hatósági engedély alapján építhető. Ebben az esetben a zaj elleni védekezés passzív védelemmel 
biztosítandó, melynek költségei az építtetőt terhelik. 

(2) A területen a legkisebb telekméret 6000 m² lehet. A feltáró út felőli telekszélesség min. 50 m. Új 
telekhatár csak töréspont nélküli egyenes vonalban alakítható ki. 

(3) A telken több fő funkciójú épület is elhelyezhető, de 5000 m² telekrészenként csak egy darab. Több 
fő funkciójú épületet beépítési terv alapján lehet elhelyezni és engedélyeztetni.  

(4) Az övezetben a beépítettség legfeljebb 40 % lehet, a beépítési mód szabadonálló. A terepszint alatti 
maximális beépítés 50 %. A térszintet a természetes ill. a kapcsolódó terep  szinthez képest max. 50 cm-
rel lehet az épülethez kapcsolódó részeken megváltoztatni. 

(5) Egy épület beépített területe legalább 800, legfeljebb 6500 m² lehet, de 3000 m² felett csak tagolt 
tömegalakítással, max. 12,0 m-es nyaktag összekapcsolással. Térszint alatti beépítés csak az építési 
helyen belül alakítható ki, abból nem nyúlhat ki. 

(6) Az övezetben a telek területének legalább 35 %-a zöldfelületként alakítandó ki. A telken belüli 
kötelező növénytelepítés sávja az előírt zöldfelület részét képezi. A kertépítési terv az engedélyezési terv 
kötelező munkarészei közé tartozik. 

(7) Az övezetben az építménymagasság min. 4,5 m, max. 7,5 méter, a főhomlokzat (a 11. út felől) 
magassága maximum 8,5 méter, a kiemelés a homlokzati hossz maximum 1/3-ban maximum 10,00 méter. 
Összefüggő funkciójú, egy telken belül elhelyezett épületek esetén egyes épületek építménymagassága a 
megengedett építénymagasságot 10%-kal túllépheti, amennyiben telken belül az átlagos magasság nem 
haladja meg a megengedett mértéket. 

(8)  A 11-es úttal párhuzamos, 50,00 méteres védősávon belül a fatelepítésnél figyelembe lehet venni az 
épületek homlokzatainak közút felöli rálátás igényét. 

A védősávot egységes terv alapján kell elkészíteni, a 11 sz főút teljes hosszán.  

A 11-es főút melletti telekhatáron csak kizárólag 1,5 m magas drótfonatos kerítés építhető, zöldsövény 
melléültetése mellett.  

(9) Oldalkertek nagysága: 75 méter telekszélesség alatt egyik oldalon 10 méter a minimális oldalkert, 75 
méter telekszélesség felett 15 méter. 
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Ü-Gksz-2 jelű építési övezet1 
80. §  

(1) Az övezet ipari és raktározási épületek, valamint zajra nem érzékeny intézmények elhelyezésére 
szolgál. Az építési helyeken, csak olyan tevékenységet szolgáló épületek építése engedélyezhető, 
amelyek esetében nappal 60 dB(A), éjjel 50 dB(A) max. zajterhelés megengedhető. A határértéknek 
nem megfelelő épület csak külön hatósági engedély alapján építhető. Ebben az esetben a zaj elleni 
védekezéspasszív védelemmel biztosítandó, melynek költségei az építtetőt terhelik. 

(2) A lakóterülettel érintkező telekhatáron a megengedett zajkibocsátás mértéke nappal 55 dB(A), éjjel 
45 dB(A) nagyságú lehet. A követelmény kielégíthető csendes technológia alkalmazásával, vagy 
zajárnyékolással. 

(3) A területen a legkisebb telekméret 2000 m² lehet, saroktelek esetében 7000 m².  

(4) A telken több fő funkciójú épület is elhelyezhető, de 5000 m² telekrészenként csak egy darab. Több 
fő funkciójú épületet beépítési terv alapján lehet elhelyezni és engedélyeztetni.  

(5) Az övezetben a beépítettség legfeljebb 30 % lehet, a beépítési mód szabadonálló.  

(6) Egy épület beépített területe legalább 500, legfeljebb 3000 m² lehet. Térszint alatti beépítés csak az 
építési helyen belül alakítható ki, abból nem nyúlhat ki. 

(7) Az övezetben a telek területének legalább 35 %-a zöldfelületként alakítandó ki. A telken belüli 
kötelező növénytelepítés sávja az előírt zöldfelület részét képezi. A kertépítési terv az engedélyezési 
terv kötelező munkarészei közé tartozik. 

(8) Az övezetben legalább 4,5 m, legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épület helyezhető el. Az utcai 
homlokzatmagasság kivételével az oldalhomlokzatok egyenként sem lehetnek 6,0 méternél 
magasabbak. 

Ü-Gksz-3 jelű építési övezet 2 

81. §  

(1) Az övezetben az építménymagasság max. 6,0 m lehet. 

(2) A telkek beépítettsége legfeljebb 35 % lehet. A zöldfelületi arány legalább 30 % legyen. 

(3) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 25-45° közötti cserépfedéssel készülhetnek. A 
gerincmagasság max. 10,0 m. 

(4) A beépíthető legkisebb telekméret 2000 m². A legkisebb telekszélesség 35 m, mélysége legalább 40 
m. 

(5) A telekhatáron mérhető a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen keletkező környezeti terhelés 
mértéke nem haladhatja meg a szomszédos területeken megengedett terhelési szint mértékét. 

(6) A területen telkenként legfeljebb egy szolgálati lakás alakítható ki, a gazdasági funkciójú épülethez 
kapcsolódóan, vagy egységes telepítési elv szerint. 

(7) A telekalakítás és építési helyek kijelölése során figyelembe kell venni az érintett közművezetékek 
(ipari-vízvezeték) nyomvonalát. A telken átmenő, kiváltásra nem kerülő vízvezeték tengelyvonalától 
épület csak 3 m-nél távolabb építhető. 

(8) Amennyiben a szabályozási terven eltérően nem került jelölésre, úgy az építési helyet az alábbiak 
szerint kell figyelembe venni: az oldalkert legkisebb mérete 3 m, az előkert legkisebb mérete 5 m, a 
hátsókert legkisebb mérete 25 m, amiből 20 méteren kötelező védő - zöldsáv alakítandó ki.  Az építési 
hely lehatárolása csak a szabályozási terven jelölt 20 méteres kötelező védő - zöldsáv illetve beépítésre 
nem szánt , fásítandó zöldfelület figyelembe vételével lehetséges. 
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(9) A telken átlagosan 200 m² -enként 1 db előnevelt, kétszer iskolázott, nagy lombkoronát növelő fa 
telepítendő. A hátsókertben, a kötelező növénytelepítés helyén, 25 m²-enként kell 1db előnevelt fát 
ültetni, cserjékkel vegyesen. Az itt telepítendő fák a telekre vetített fák számába nem számítandók be. A 
kötelező növénytelepítés helyén parkoló és gépjármű út nem alakítható ki. 

(10) A közterületek felé néző kerítések legalább 80 %-ban áttört, kivitelben építhetők. 

(11) Az övezetben építési engedély csak a terület, művelésből való kivonását követő belterületbe 
csatolás után adható. 

 

 

Ü-Gksz-4 jelű építési övezet 1 

82. §  

(1) Az övezetben az építménymagasság max. 6,0 m lehet. 

(2) A telkek beépítettsége legfeljebb 35 % lehet. A zöldfelületi arány legalább 30 % legyen. 

(3) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 25-45° közötti cserépfedéssel készülhetnek. A 
gerincmagasság max. 10,0 m. 

(4) A beépíthető legkisebb telekméret 2500 m². A legkisebb telekszélesség 35 m, mélysége legalább 40 
m. 

(5) A telekhatáron mérhető a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen keletkező környezeti terhelés 
mértéke nem haladhatja meg a szomszédos területeken megengedett terhelési szint mértékét. 

(6) A területen telkenként legfeljebb egy szolgálati lakás alakítható ki, a főfunkciójú épülethez 
kapcsolódóan, vagy egységes telepítési elv szerint. 

(12) Amennyiben a szabályozási terven eltérően nem került jelölésre, úgy az építési helyet az alábbiak 
szerint kell figyelembe venni: az oldalkert legkisebb mérete 3 m, az előkert legkisebb mérete 5 m, a 
hátsókert legkisebb mérete 25 m. , amiből 20 méteren kötelező védő - zöldsáv alakítandó ki. Az építési 
hely lehatárolása csak a szabályozási terven jelölt 20 méteres kötelező védő - zöldsáv illetve beépítésre 
nem szánt , fásítandó zöldfelület figyelembe vételével lehetséges. 

(7) A telken átlagosan 200 m² -enként 1 db előnevelt, kétszer iskolázott, nagy lombkoronát növelő fa 
telepítendő. A hátsókertben, a kötelező növénytelepítés helyén, 25 m²-enként kell 1db előnevelt fát 
ültetni, cserjékkel vegyesen. Az itt telepítendő fák a telekre vetített fák számába nem számítandók be. A 
kötelező növénytelepítés helyén parkoló és gépjármű út nem alakítható ki. 

(8) A közterületek felé néző kerítések legalább 80 %-ban áttört, kivitelben építhetők. 

(9) Az övezetben építési engedély csak a terület művelésből való kivonását követő belterületbe csatolás 
után adható 

 

C.  LUPPA SZIGETI ÚT MELLETTI LU-GKSZ JELŰ ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ 
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK SAJÁTOS ELŐÍRÁSAI2 

A LU – Gksz jelű építési övezet 
83. §  

(1) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell részesíteni. 
A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat alkalmazandó. A 
homlokzatok színtervét a főépítésszel egyeztetni kell. 
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(2) A területen kialakított építési telken min. 200 m² alapterületű, 3,5 m építménymagasságú épület 
építhető. Az építési telken max. 2 db, max.20 m² alapterületű mellékfunkciójú épület helyezhető el. 

(3) Az épületeken csak a funkciónak megfelelő cégfelirat, reklámhordozó helyezhető el, aminek méret 
meghatározása, kialakítása része az engedélyezési dokumentációnak. Épületenként csak egy db 
fényreklám helyezhető el. 

(4) A területen a maximális építménymagasságnál magasabb építmény nem helyezhető el.  

(5) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,80 m magas, áttört, 10 cm magas lábazatú, sövénnyel együttesen 
telepített lehet.  

(6) A területen a talajvíz mértékadó szintje a terepszinttel megegyező ezért pince csak víznyomás elleni 
szigeteléssel készülhet. 

(7) A területen a használatbavételi engedély megadásának feltételei az egyéb jogszabályokban előírtakon 
kívül a 

− tereprendezés és a 
− növénykiültetés  
kiviteli tervek szerinti megvalósulása. 

(8)  Az övezetben lakás nem alakítható ki. 

(5) Az övezet területe szabadonálló beépítési módú. 

(9) Az építési telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 1,0. 

(10) A telek beépítettsége legfeljebb 30 % lehet. 

(11) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,50 m. Az építménymagasság növelhető 10 
méterig, amennyiben a felső sáv növényzettel takart és a növények élettere biztosítható.  

(12) A homlokzat egyetlen pontja sem lehet 10 m-nél magasabb, kivétel az üzemeltetéshez szükséges 
technológiai berendezések műszakilag szükséges mérete (pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.). 

(13) Az telek területének legalább 35 % -t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. 

(14) A 11 sz. út és a Luppai út mellett– a Szabályozási terven feltüntetett sávban – minimum 3 - 
maximum 5 m magas, növényzettel fedett dombot kell kialakítani. A dombot földplasztikaként kell ki-
alakítani és a telepített növényzettel együttesen, a magassága legyen legalább 5,0 - 7,0 m. A domb - az 
út koronaszintjétől mérve - átlagosan 2,0 m magasságú és 20 m sávszélességű.  

(15) Az előkert mérete minimum 15 m, kivétel a 11 sz. út mellett, ahol 30 m. 

(16) Zöldfelületeket lehetőleg összefüggően, nagyobb területeken illetve a telekhatárok mentén kell 
kialakítani, hogy előnyösen tagolják a területet. 

Zöldfelületek kialakítása LU-Gksz1 

84. §  
(1) Parkolót csak fásítottan lehet kialakítani, mégpedig úgy, hogy minden megkezdett 4 db parkolóhely 

után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni.  

(2) A fásításoknál min 3 m magas, min 4 cm törzsátmérőjű tájba illeszkedő, lehetőleg honos fafajtákkal 
kell elvégezni. 

(3) Az építési övezetben a legkisebb zöldfelületi arány nem lehet kisebb 35 %-nál. Az egybefüggő 
zöldfelület 30%-án többszintes (cserje és/vagy fa) növénytelepítést kell kialakítani. 

a. A mezőgazdasági övezettel szomszédos telekhatáron, telken belül a szálló por elleni 
védelem érdekében minimum 5 méteres határoló zöldsáv kialakítása kötelező, lehetőleg 
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fásítva, de legalább magas növésű cserjékkel betelepítve. Telekhatáron futó közművek 
esetén a védőtávolság betarthatósága érdekében ez a sáv leszűkülhet 3 méterre és fák 
helyett magas növésű cserjékkel kell betelepíteni. 

b. Az egyéb csatlakozó telekhatár mentén min. 3 m széles határoló fásított zöldsáv kialakí-
tása kötelező. 

(4) A 11 út mellett és a LU-Gksz építési övezet Luppa szigeti úttal határos szakaszán 30 m széles zöldsáv 
telepítendő. Ebben a sávban a kétszintes növénytelepítést úgy kell elvégezni, hogy a sáv közepén három 
sorban (sortáv 6 m) kötésben elhelyezve, átlagosan 7 m tőtávolsággal várostűrő előnevelt fafajok, a sáv 
két szélén két-két sorban közepes, ill. magas növésű várostűrő cserjék kerüljenek kiültetésre. A védősáv 
fa és cserjeállományának legalább 35 %-a örökzöld legyen. 

a. A védősávon belül - az út koronaszintjétől mérve - átlagosan 2,0 m magasságú és 20 m 
sávszélességű domb kerüljön kialakításra.  

(5) Fa kivágásához minden esetben (kivétel a gyümölcsfák és a 11. sz. út menti fásítás) az önkormányzat 
engedélye szükséges. A fapótlásról az önkormányzat engedélye alapján legalább a törzsátmérő 
mértékéig, lehetőleg helyben gondoskodni kell. A 11. sz. út mentén az 1988. évi I. törvény értelmében a 
közút területétől számított 10 m távolságon belül fa ültetéséhez és kivágásához a közút kezelőjének 
hozzájárulása szükséges. 

(6) Új telek beépítésénél a zöldfelületek rendezését kertépítészeti kiviteli terv alapján kell elvégezni, 
melynek tartalmaznia kell fakivágás esetén az előírt fapótlásokat is. A dokumentációt az önkormányzati 
hatósággal engedélyeztetni kell. 

(7) A zöldfelület kialakítása során gondoskodni kell az öntözőhálózat egyidejű kiépítéséről is. 

(8) Új útnyitásoknál a közművek egyidejű kiépítéséről gondoskodni kell. A feleslegessé váló közműveket 
a földben hagyni nem szabad. 

(9) Az utak közvilágítását és a telkek térvilágítását összehangoltan kell megvalósítani. 

 

Környezetvédelmi előírások LU- Gksz1 

85. §  
(1) A szabályozási terven jelölteknek megfelelően a tervezett létesítményekből illetve azok működéséből 

eredő zaj- és légszennyezési hatásoktól a meglévő lakóépületeket meg kell védeni.  

(2) A tervezési területen a talajt (talajvizet) szennyező tevékenység átmenetileg sem folytatható.  

(3) A beépítés során a tervezési terület mindazon felületeiről, ahol még rendezésre áll a humuszban 
gazdag felső talajszint, azt külön kell letermelni és deponálni. A termőföld felhasználható a teljes 
szabadon maradó – zöldfelület kialakítására szolgáló – az építkezés következtében várhatóan jelentős 
mértékben rombolódó és tömörödő felszínek talajának pótlására illetve cseréjére. 

(4) Az összegyűjtött csapadékvizet hordalékfogón keresztül lehet a Barát patakba vezetni. 

(5) A nagyfelületű parkolók csapadékvizét csak olajfogón keresztül lehet elvezetni. 

(6) A területen csak olyan tevékenységek folytathatók, melyek megfelelnek az övezet előírásainak, és a 
vonatkozó paraméterek alatt maradnak. A konkrét tevékenységek, technológiák ismeretében a beruhá-
zónak be kell szereznie a szükséges engedélyeket és határozatokat. 

(7) Az immissziós határértékek tekintetében a 49/1989 (VI.5.) MT rendelettel módosított 21/1986 (VI.2.) 
MT rendeletben illetve az MSZ 21854 szabványban foglaltak érvényesek. 

(8) Az egyes intézmények levegőszennyezésére vonatkozó emissziós határértékeket az elsőfokú hatóság 
állapítja meg a 14/2001. (V.9.) KöM-EÜM-FVM sz. rendelet alapján. 
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(9) A zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendelet – módosítva a 88/1990. (VI.30.) MT. 
rendelettel – előírásai és a 8/2005. (III.22.) KöM-EÜM sz. rendelet zaj – határértékei betartandók. 

(10) Gazdasági célú építmény, kisipari szolgáltató üzem, stb. létesítésénél zajkibocsátási határértéket 
kell kérni, és a bővítést, fejlesztést, új telepítést csak a mindenkor érvényes zajvédelmi határértékek 
betartása mellett szabad engedélyezni. 

(11) A rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem lépheti át a jelenleg érvényes 65/1999. (XII.22.) 
sz. EüM rendelet szerinti határértéket, azaz nappal a 20 és éjjel a 10 mm/s2 értéket. 

(12) A terület a 4/1984 (II.7.) OVH,  és az azt módosító 34/1993. (XII.23.) KTM számú rendelet szerint 
II/2 vízminőségvédelmi területi kategóriába tartozik. 

(13) A csatornába, ill. az átemelőbe bevezetett szennyvíz minőségénél a területi kategóriára megadott 
határértékeket kell figyelembe venni, csak olyan technológiákat lehet engedélyezni, melyek e 
határértékeket be tudják tartani.  

(14) A területen létesítendő utak építése során az építés alatt is biztosítani kell a befogadó vízelvezető 
árkok medrein és átereszein a lefolyó vízmennyiség biztonságos elvezetését. 

(15) A létesítendő közlekedési műtárgyak alatti átereszek illetve a műtárgyak lábakra állításával 
biztosítani kell a felszíni vizek biztonságos átvezetését.  

(16) A területen nem szabad nagy mennyiségű veszélyes hulladékot eredményező tevékenységet 
engedélyezni. 

(17) Az üzemeltetés során a technológiáknál, a karbantartási műveleteknél valamint a takarításnál és az 
irodatechnikánál képződő veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek során be kell tartani az érvé-
nyes, veszélyes hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. 
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KÜLÖNLEGES TERÜLETEK1 

86. §  
 

(1) Különleges területeken 1 m2-nél nagyobb reklámhordozó elhelyezése, anyagától függetlenül építési 
engedély köteles. A különleges területeken határos közterületeken illetve azok védőtávolságán belül 
reklámhordozót jelen rendelet 115.§ előírásait figyelembe véve lehet elhelyezni. 

(2) Különleges területeken reklámhordozót a 13.§-ba foglalt általános előírások betartásán túl az 
egyes övezetekre megállapított sajátos előírások betartásával lehet elhelyezni. 

 

a.   AZ OMSZ PARK ÉS KÖRNYEZETÉNEK KÜLÖNLEGES KERESKEDELMI (KK) ÉS 
KÜLÖNLEGES REKREÁCIÓS (KR) TERÜLETEI 

A területen kialakítható telek használata2 

87. §  

(1) A telek és területek között, valamint a közterületek határán kerítés nem építhető. 

(2) A területen az összes épületet és építményt a működéséhez szükséges teljes közművesítéssel kell 
ellátni.  

(3) A területen belül a terven ábrázolt szakaszon a belső feltáró utat közhasználat számára megnyitott 
útként kell kiépíteni és fenntartani. Az átjárási szolgalmi jog a telekkönyvbe bevezetendő. 

A beépítésre vonatkozó általános szabályok 

88. §  

(1) Épületet elhelyezni csak teljes közművel ellátott telken szabad. Közműpótló berendezés még 
ideiglenesen sem fogadható el, nem létesíthető. A területen lévő közművezetékek működését biztosítani 
kell. A telekkönyvbe a szolgalmi jog bejegyzendő. 

(2) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell részesíteni. 
A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat alkalmazandó. A 
homlokzatok színezési tervét a főépítésszel egyeztetni kell. 

(3) A park felőli homlokzatokat oly módon kell megtervezni és megépíteni, hogy horizontális és 
vertikális értelemben tagoltak legyenek. 

(4) Épületenként csak egy db fényreklám helyezhető el. 

(5) A területen a maximális építménymagasságnál nagyobb építmény, önálló reklámhordozó (pl. torony 
cégfelirattal) nem helyezhető el. 

(6) Az építési engedélyezési eljárásba a Pest Múzeumok igazgatósága szakhatóságként bevonandó és az 
építés ideje alatt a szakfelügyelet biztosítandó. 

(8) Az áruházak parkolóját egymástól elválasztani semmilyen módon (fizikai eszközök, tiltó táblák, stb.) 
nem lehet, a parkolók rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatják.  

(9) A védőzöldsávban, zöldfelületben gépjárműparkoló semmilyen formában nem alakítható ki. 
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A különleges területen belüli zöldfelületek 

89. §  

(1) A vízparthoz tartozó 50 m-es sávot a területhasználati egységhez tartozó közhasználatú 
zöldfelületként kell kezelni. Ezen sávon belül épület, építmény elhelyezése tilos. Az övezet fennmaradó 
részének 10 %-án egybefüggő, közhasználatú zöldfelületet kell kialakítani. 

(2) Az építési engedélyezési dokumentáció kötelező eleme a zöldfelületrendezési – kertépítészeti terv. 

(3) A tervezett intézmények telkének beépítetlen részeit korlátozott közhasználatú kertként kell 
kialakítani. 

(4) Az intézménykertek zöldfelületi elemei: 

a) közvetlen használatra nem szánt védősávok; 

b) pihenőkertként kialakított kertrészek; 

c) fasorok; 

d) gyeppel fedett területrészek; 

(5) A telek zöldfelületének területébe a gyephézagos burkolat, gyeprács1 nem számítható be. 

(6) A zöldfelületek kialakítása öntözőhálózat építésével együttesen történhet. 

(7) A parkolók csapadékvize közvetlenül nem vezethető zöldfelületre. 

(8) A zöldfelületek kialakítása során a terepfeltöltéshez környezetet károsító anyag, ill. veszélyes 
hulladék nem alkalmazható. Az I. fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás keretében illetve az 
építési folyamat során elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. Növénytelepítés előtt a 
töltésre a telepítendő növényzettől függően 30-150 cm vastagságú jó minőségű termőföld terítése 
szükséges (gyepesítés esetén min. 30 cm, cserjeállomány alatt min. 50 cm, fatelepítés alatt min. 150 
cm). 

(9) Az eltérő használatú területfelhasználási egységek területét egymástól növényzettel betelepített 
földplasztikával, fasorokkal, növényzet csoportokkal kell elválasztani. 

(10) A telekhatárok mentén kerítés nem építhető. 

A meglévő növényzet védelme 

90. §  

(1) Meglévő fát kivágni csak rendkívül indokolt esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabad. 

(2) A visszapótlásra szánt növényzet telepítését - lehetőség szerint - az eredeti helyen vagy annak 
közvetlen környezetében kell biztosítani. 

(3) A 10 cm törzsátmérő alatti fák a tervezési területen illetve annak közvetlen környezetében 
átültetendők 

(4) A 10-20 cm törzsátmérőjű fák egyedi elbírálása során átültetendő illetve pótlásra kötelezettnek 
számítanak. 

(5) A 10 cm törzsátmérő feletti fák kivágása esetében a fákat előnevelt, többször iskolázott egyedekkel 
kell pótolni. 

(6) A park területéhez eredetileg kialakított parkolók területén az értékes fasorokat, fákat eredeti 
helyükön kell megőrizni, kivágásuk tilos. 
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Környezetvédelem 

91. §  

(1) A tervezett létesítmények légszennyezési kibocsátási határértékeként a Védett I. területi kategóriában 
megállapítottakat kell betartani. 

(2) A tervezett üzemanyagtöltő állomás – a levegőminőség védelme érdekében – az emisszió 
csökkentésére aktív benzingőz-visszaszívásos rendszerrel alakítandó ki. 

(3) A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében, a töltőállomás, s a parkolók 
területén összegyűlő csapadékvizek, takarítóvizek, gépjárműmosó szennyezett vize csak olajfogó 
műtárgy közbeiktatásával vezethetők a csatornába. 

(4) Az üzemi berendezések (szellőzők) és üzemanyagtöltő működéséből származó üzemi zajterhelés 
megengedett egyenértékű A hangnyomásszintje együttesen 50/40 dB A. 

(5) A közúti közlekedésből származó zajterhelés megengedett egyenértékű A hangnyomásszintje a KK 
különleges  kereskedelmi területen 65/55 dB A, a O-KR területen 55/45 dB A, tekintettel a szomszédos, 
11. sz. főforgalmi útra 

(6) Az övezet a Szentendrei Ivóvízbázis hidrogeológiai ’A’ védőterületébe esik, ezért a területen folyó 
építési és egyéb tevékenységek csak a vízbázisvédelemről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően folytathatók. 

Az O-KK jelű építési övezet 1 

92. §  

(1) Az övezetben – a (2) pontban leírtak figyelembevételével – elhelyezhető: 

− kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
− iroda épület, 
− üzemanyagtöltő, 
− sport, szabadidő illetve rekreációs jellegű építmény 
A területen más rendeltetésű épület kivételesen sem helyezhető el. 

(2) A Szabályozási terven „ kizárólagos felhasználásra kijelölt terület” megjelöléssel feltüntetett területen 
az alábbi építmények helyezhetők el: 

− az 1. sz. egyedileg szabályozott építési hely területén kizárólag a sport, szabadidő, 
testedzés, rekreáció építményei helyezhetők el, 
− a 2. sz. egyedileg szabályozott építési hely területén kizárólag benzinkút, és a 
hozzákapcsolódó szolgáltató épület helyezhető el, 
− a 3. sz. egyedileg szabályozott építési hely terület a gyorsétterem elhelyezésére szolgál 

(3) Az építési telek beépített területe nem lehet nagyobb, mint a telek területének a 30 %-a. Legkisebb 
kialakítható telek területe 25 000 m2. 

(4) A terület min. 30 %-át biológiailag aktív zöldfelületként kell kialakítani, kivételt képez az 1 sz. építési 
helyen belül kialakítható műfűvel is borítható sportpálya területet. Az említett érték számításánál a 
védőzöldsáv beleszámítandó. 

(5) Az építési telek területének maximum 70 %-a lehet burkolt és beépített felület összességében. 

(6) A sport és rekreációs jellegű területek lehatárolására – a Szabályozási terven feltüntetett sávban – 
minimum 3 - maximum 5 m magas, növényzettel fedett dombot kell kialakítani. A területek 
kapcsolatának biztosítása érdekében a domb megszakítható. A dombot földplasztikaként kell kialakítani 
és a telepített növényzettel együttesen, a magassága legyen legalább 5,0 - 7,0 m. 
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(7) Az épületek építménymagassága 10,0 m. Legnagyobb kiemedő építészeti egység, szerkezeti elem 
magassága sem lehet több, mint 12,0 m, a főbejárati szinthez mérve.   

(8) Az építési telken a 11 sz. utat határoló szabályozási vonal mentén lévő sávon, valamint az egyéb 
helyeken a Szabályozási Terven ábrázolt módon biológiailag aktív védő zöldsávot (a továbbiakban 
védő zöldsáv) kell kialakítani. 

(9) A tervezési területen az épület(ek)et az Országos Településrendezési  és Építési Követelmények 
(OTÉK) az építmények elhelyezésének általános előírásait tartalmazó 31. § és a 32. §, valamint az épít-
mények közötti legkisebb távolságot előíró 36. § betartása mellett a Szabályozási tervben foglalt elő-, 
oldal- illetve hátsókert méreteket kell tartani.  

(10) Terepszint alatti építmény a telekhatártól számított 5 méteren belül nem helyezhető el, illetve oda 
nem nyúlhat be. 

(11) A Barát patak árvízvédelmi töltése mellett a földrézsű lábától számítva 10 m széles szabad 
területet kell fenntartani védelmi munkálatok végzésére. Ebbe a sávba épület, építményrész nem 
nyúlhat bele, fás növényzet nem telepíthető. 

O-KR jelű építési övezet 1 

93. §  

(1) A területen elhelyezhető: 

− sport- és szabadidős építmény 
− közösségi szórakoztató és kulturális építmény 
− vendéglátó épület 
A területen más rendeltetésű épület kivételesen sem helyezhető el. 

(2) Az elhelyezendő épületek beépített területe nem lehet nagyobb, mint a hozzátartozó területegységen 
kijelölt építési hely területének a 20 %-a. 

(3) A terület min. 50 %-át biológiailag aktív zöldfelületként kell kialakítani.  

(4) Az épületek építménymagassága legfeljebb 12 m. Legnagyobb kiemelkedő építészeti egység, 
szerkezeti elem magassága sem lehet több,  mint 14 m. 

(5) Az épületek a közpark felé a szabályozási vonalra is építhetők a tó felőli oldal kivételével. 

(6) Az oldalkert mérete a más rendeltetésű terület felé H/2, de legalább 5,0 m, illetve a Szabályozási 
tervben feltüntetett távolságokat kell betartani.  

(7) Az előkert mérete legalább 10 m. 

(8) A meglévő lakóépületeken fennmaradásukig, csak az állagmegóvási munkák végezhetők el és egy 
alkalommal max. 25 m² alapterülettel bővíthetők, a lakóterületre vonatkozó szabályozás keretein belül. 

(9) A Szabályozási terven feltüntetett O-KR területeken csak telekegyesítés és telekhatár-rendezés 
engedélyezhető. 

(10) Az övezetben állattartó létesítmény nem építhető 

(11) Az övezetre vonatkozó beépítési és zöldfelületi %-ok számításánál csak a part menti 50 m-es 
sávon kívüli területek vehetők figyelembe. 

(12) A tavak partvonala menti 100m-es sávon belül épület csak teljes közművel létesíthető. 
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B.  Különleges Intézményterületek 

 Általános előírások1 
94. §  

 
(1) A KI területfelhasználási egységen belül az alábbi építési övezeteket különböztetjük meg: 

- LU-KI építési övezet: a Luppaszigeti úttól D-re fekvő terület 
- Mp-KI építési övezet: a Majdán patak-Klisovác utca közötti terület 

 
(2) A különleges intézmény területfejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi 
ingatlanként nyilvántartott területein az övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt 
csak a terület belterületbe csatolását követőn lehet kiadni. A belterületbe csatolás 
feltételeiről és időpontjáról az önkormányzat külön határozatban dönt. A belterületbe 
csatolásig a területet a 148.§ (1)bek. foglaltak szerint lehet hasznosítani. 

 

LU-KI jelű építési övezet  

95. §  
 

(1) Az övezetben elhelyezhető: 

- kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységre szolgáló építmény 
- tudományos kutatás épületei és ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységi célú épületek, 
és azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások 
- igazgatási, egyéb irodaépület 
- szállásépület 
- sport és rekreációs jellegű építmény 
- egyéb közösségi szórakoztató épület 

(2) Az övezetben más épület kivételesen sem helyezhető el. 

(3) Az övezet területe szabadonálló beépítési módú.2 

(4) Az építési telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 0,6. 

(5) A telek beépítettsége legfeljebb 25 % lehet.  

(6) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m. A homlokzat egyetlen pontja sem lehet 7,5 m-
nél magasabb, kivétel az üzemeltetéshez szükséges technológiai berendezések műszakilag szükséges 
mérete (pl. kémény, szellőzőkürtő, stb.). 

(7) Az telek területének legalább 55 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. Az 
egybefüggő zöldfelület 30 %-án többszintes (cserje és/vagy fa) növénytelepítést kell kialakítani. A 
parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, úgy , hogy minden megkezdett 4 db parkolóhely után 1 db 
nagy lombkoronát növelő, környezettűrő , túlkoros fát kell telepíteni. A fásítást min. 3 m magas, min.4 
cm törzsátmérőjű tájba illeszkedő, lehetőleg honos fafajtákkal kell elvégezni. 

(8) Az előkert mérete minimum 10 m. 

(9) Zöldfelületeket lehetőleg összefüggően, nagyobb területeken illetve a telekhatárok mentén kell 
kialakítani, hogy előnyösen tagolják a területet. A telek zöldfelületének területébe a gyephézagos 
burkolat, gyeprács nem számítható be.3 
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(10) Épületet elhelyezni csak teljes közművel ellátott telken szabad. Közműpótló berendezés még 
ideiglenesen sem fogadható el, nem létesíthető. 

(11) Az épületek kialakításánál a természetes anyagokat, kő, tégla, vakolat, stb. előnyben kell 
részesíteni. A homlokzat burkolatoknál 15 % kalászi kő és 35 % egyéb hagyományos burkolat 
alkalmazandó. A homlokzatok színtervét a főépítésszel egyeztetni kell. 

(12) Szint alatti építmény illetve a pinceszint területét az országos rendeletnek megfelelően a 
szintterületbe (100 %-ban) be kell számítani.   

(13) A területen kialakított építési telken min. 200 m² alapterületű, 3,5 m építménymagasságú épület 
építhető és 1 db 20 m² alapterületű melléképítmény helyezhető el. 

(14) Az épületeken csak a funkciónak megfelelő cégfelirat, reklámhordozó helyezhető el, aminek 
méret meghatározása, kialakítása része az engedélyezési dokumentációnak. Épületenként csak egy db 
fényreklám helyezhető el. 

(15) Hirdető berendezések és reklámok elhelyezésénél a mindenkor érvényes önkormányzati rendelet 
vonatkozó előírásait kell betartani. 

(16) A területen a maximális építménymagasságnál magasabb építmény nem helyezhető el.  

(17) A telekhatáron létesítendő kerítés 1,80 m magas, áttört, 10 cm magas lábazatú, sövénnyel 
együttesen telepített lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a pórszennyezést csökkentése céljából 
létesített fafonatos kerítések amelyek a közlekedési és mezőgazdasági hasznosítású telkek közös 
határára kerülnek telepítésre. Ezek magassága max.2,50 m, lábazata max. 30 cm lehet.1 

(18) A területen a talajvíz mértékadó szintje a terepszinttel megegyező ezért pince csak víznyomás 
elleni szigeteléssel készülhet. 

(19) Az övezetben kialakítható legkisebb telek 5 000 m2. 

Mp-KI jelű építési övezet 2 

96. §  
 

(1) A területen elhelyezhető: 

-egészségügyi, szociális épület 
-oktatási, kutatási épület 
-egyházi épület 
-igazgatási épület 
-szálláshely és ahhoz kapcsolódó vendéglátó, szolgáltató épület 
-sport- és szabadidős építmény 
-a melléképítmények közül: portaépület különállóan max.20 m 2-ig 
-kiegészítő építmények: telefonfülke, épített trafóház max.20 m2 ig, 
-reklámhordozó az önkormányzat külön erre vonatkozó rendezései szerint, kivéve 
fényreklám, amely a területen nem helyezhető el 

(2) Az övezetben más épület kivételesen sem helyezhető el. 

(3)  Nem helyezhető el továbbá tömör kerítés valamint a melléképítmények közül: közműpótló 
műtárgy, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

(4) A területen minden kerítés építése- anyaghasználatra és elhelyezésre való tekintet nélkül-
engedély köteles.  

(5) A lekeríthető és beépíthető legkisebb telek nagysága: 9000 m2. 
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(6) A kialakítható építési telek legkisebb területe 9000 m2.  

(7) A területen nyúlványos telek nem alakítható ki. 

(8) Az övezet területe szabadonálló beépítési módú. 

(9) Az építési telek beépítettsége legfeljebb 20 % lehet. 

(10) A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,50 m. 

(11) Az előkert mérete minimum 10 m, az oldalkert mérete minimum 7,5 m, hátsókert mérete 
minimum 20 m. 

(12) A természetes terepformát az oldalkert illetve hátsókert legkisebb méretén belül 
megváltoztatni nem lehet. 

(13) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 35-45o közötti cserépfedéssel készülhetnek. 

(14) A 300 m2 beépített alapterületnél nagyobb épületek csak tagolt tömegalakítással építhetők. 30 
m-nél nagyobb épülethossz egy tömegben nem alakítható ki. Az épületek tömegét alaprajzi kialakí-
tással, változatos tetőidommal és anyaghasználattal kell tagolni. 

(15) Az épületek homlokzatának kialakítása során a hagyományos, természetes anyagokat: kő, 
tégla,, vakolat, fa kell alkalmazni. 

(16) A területen belül a tervezett épületek és járulékos építményeinek környezetbe illeszkedésének 
tisztázása érdekében az építési engedélyezési eljárás megkezdése előtt beépítési tervet kell készíteni, 
melyet előzetesen az önkormányzati tervtanáccsal, annak hiányában a települési főépítésszel 
egyeztetni szükséges.  

(17) A telek területének legalább 60 %-t növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. A 
zöldfelület minden megkezdett 100 m2-re után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni. A telek 
zöldfelületének területébe a gyephézagos burkolat, gyeprács nem számítható be. 

(18) A kialakított növényállomány folyamatos fenntartásáról, növény-egészségügyi állapotának a 
használatbavételi engedély kiadását követő egy év elteltével, majd azt követően ötévenkénti 
felméréséről és a szükséges intézkedések megtételéről a telek tulajdonosának  gondoskodni kell. 
Amennyiben az előírt felülvizsgálat illetve intézkedés nem történik meg, a tulajdonost kötelezni kell a 
növényzet állagának helyreállítására a szükséges növényegyed pótlások elvégzésére. 

(19) A Majdán patak földrészlete melletti 10 m-es sáv ökológiailag különösen érzékeny 
zöldfelület, azon semmilyen építési tevékenység nem folytatható, beleértve közművek, kerítés 
építését, illetve burkolat kialakítását is. 

(20) A terület környezeti érzékenységére való tekintettel az építési engedélyezési eljárás során 
tisztázandók mindazok a körülmények amelyek veszélyeztetik a kialakult ökológiai egyensúly 
fennmaradását.  

(21) A területen épület csak teljes közművesítettség, továbbá a megfelelő közúti kapcsolat 
kialakításának biztosítása mellett építhető.  

(22) A területen az építési telek bekötő vezetékei és a telken belüli közműhálózat csak alépít-
ménybe helyezve föld alatt vezetve építhető ki.  

(23) A közműhálózat tervezése és kiépítése során figyelembe kell venni a kapcsolódó fejlesztési 
területek közműigényét, továbbá a távlati összes közmű elhelyezésének lehetőségét, beleértve a 
csapadékvíz elvezetést is. 

(24) A teljes közműhálózat kiépítésének biztosítására a közmű-üzemeltetői nyilatkozatban 
tisztázni kell a közműhálózat kiépítésének költségeire illetve határidejére vonatkozó feltételeket, a 
kiépítés költségviselésének vállalására vonatkozó megállapítást is. 

(25) Az építési engedély kérelemhez mellékelni kell az épületek rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges közúti kapcsolat biztosításáról szóló közút kezelői nyilatkozatot.  
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(26) A területen végleges használatbavételi engedély csak a teljes közmű kiépítését követően, az 
engedélyezési tervben foglalt kertészeti, tereprendezési, térvilágítás illetve környezetvédelmi 
intézkedések együttes elkészültét követően lehet kiadni. 

(27) A terület belterületbe csatolása több lépcsőben is megvalósulhat. A belterületbe csatolásról az 
önkormányzat külön határozatban dönt. A belterületbe csatolásig a területen a környezetvédelmi 
előírások betartása mellett tovább folytatható a mezőgazdasági termelés. 

(28) A területen a talajt szennyező tevékenység átmenetileg sem folytatható. 

C. KÜLÖNLEGES SPORT ÉS REKREÁCIÓS TERÜLETEK 

A LU-Kr jelű területek általános előírásai1 

97. §  

(1) A terület – elsősorban a kavicsbányászat következtében kialakult tórendszer egyedi adottságainak és 
védelmének, nagytávlatú fenntartásának érdekében, szigorúan szabályozott területhasználattal és 
egységes kezelést igénylő területek kialakításával megvalósuló – a kirándulóforgalmat, turizmust, a 
sportolást és a szabadidő eltöltését, a hosszabb időtartamú üdülést szolgáló egyedi funkciójú terület. 

(2) A beépítési mód és területhasználat tisztázása érdekében az építési engedélyezési eljárás előtt ki kell 
kéni a tervtanács előzetes állásfoglalását. A terv nem változtathatja meg a HÉSz - ben rögzített beépítési 
paramétereket. 

(3) A kavicsbányató rekultivációjára részletes, a tervezett partvonaltól mért 50 méter szélességű sávra is 
kiterjedő tervet kell készíteni, aminek tartalmaznia kell a tó hidrológiai vizsgálatát és kezelésének 
szabályait, a tó használatának előírásait, a telepítendő növényzetet és a terület fenntartásának előírásait. 

(4) A parti területek felhasználását csak a rekultiváció megvalósítását követően lehet megkezdeni. 

(5) A területen belül elhelyezett építmények anyaghasználatánál min. 75 % -ban hagyományos építő-
anyagoknak (vakolat, tégla, kő, fa stb) kell lenni. 

(6) A területen a bányaművelés befejezéséig a bányaműveléshez kapcsolódó bontható, ideiglenes 
építmények a kijelölt építési helyeken belül elhelyezhetők. 

(7) A tó partja nem zárható el a gyalogos forgalom elől, kivéve a strand területét. A kialakítandó sétány 
minimális szélessége 10 méter. 

(8) Az önálló gyalogutak minimális szélessége 10 méter, a feltáró út minimális szélessége 16 méter. Az 
utakat, gyalogutakat legalább egyoldali fásítással kell ellátni. 

(9) A telkek zöldfelületének területébe a gyephézagos burkolat, gyeprács nem számítható be. 

(10) A szabályozási terven jelölt irányadó szabályozási vonallal jelölt út nyomvonala nem elépíthető 

(11) A különleges rekreációs területfejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi 
ingatlanként nyilvántartott területeken - ahol a szabályozási terv kettős övezeti besorolást jelöl                
( jelenlegi területfelhasználásként mezőgazdasági területhasznosítást, tervezett területfelhasználásként 
különleges területet ) - az övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt csak a terület belterületbe 
csatolását követőn lehet kiadni. A belterületbe csatolás feltételeiről és időpontjáról az önkormányzat 
külön határozatban dönt. A belterületbe csatolásig a területet a 148.§ (1)bek. foglaltak szerint lehet 
hasznosítani. 
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LU-Kr-1 jelű építési övezet1 

98. §  

(1) A területen elhelyezhető: 

− Több egységet tartalmazó üdülőépület, hosszabb idejű tartózkodásra 
− Szálláshely szolgáltató épület, 
− Üdülőtábor és camping, 
− sport- és szabadidős építmény, 
− közösségi szórakoztató és kulturális építmény, 
− vendéglátó épület 

A területen más rendeltetésű épület kivételesen sem helyezhető el. 

(2) A kialakítható építési telkek legkisebb területe 5000 m². Az építési övezetben a szabályozási terven 
jelölt építési helyek kötelezők, azok a jogi telekhatárok megváltoztatásával sem változnak meg. 

(3) Az elhelyezendő épületek beépített területe nem lehet nagyobb, mint 15 %. 

(4) A terület min. 50 %-át biológiailag aktív zöldfelületként kell kialakítani. E területek alapvetően 
összefüggő módon, egy-egységben valósíthatók meg, amibe nem tartozik bele az elő- oldal- és hátsó-
kertek területe, amennyiben 10 méternél keskenyebbek. 

(5) Az épületek építménymagassága legfeljebb 10,0 m. Legnagyobb kiemelkedő építészeti egység, 
szerkezeti elem magassága sem lehet több, mint 14,0 m. 

(6) Az oldalkert mérete a más rendeltetésű terület felé H/2, de legalább 5,0 m, illetve a Szabályozási 
tervben feltüntetett távolságokat kell betartani.  

(7) Az előkert mérete legalább 10 m. 

(8) Az övezetben állattartó létesítmény nem építhető 

(9) A területen épület csak teljes közművel létesíthető. 

(10) Az építési övezet szabályozási terven jelölt építési helyen kívül található meglévő épületek nem 
bővíthetők, azokon csak állagmegóvási munka végezhető. 

LU-Kr-2 jelű építési övezet2 

99. §  

(1) A területen elhelyezhető: 
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
-szálláshely szolgáltató épület,  
-nem zavaró hatású egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
-igazgatási és egyéb irodaépület, 
-egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
- sport- és szabadidős építmény, csónakház 

A területen más rendeltetésű épület kivételesen sem helyezhető el. 

(2) A kialakítható építési telkek legkisebb területe 2 500 m² 

(3) Az elhelyezendő épületek beépített területe nem lehet nagyobb, mint 30 %.  

(4) A terület min. 50 %-át biológiailag aktív zöldfelületként kell kialakítani.  
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(5) Az épületek építménymagassága legfeljebb 10,0 m. Legnagyobb kiemelkedő építészeti egység, 
szerkezeti elem magassága sem lehet több, mint 15,0 m. Az övezetben mászófal max. 20 m magasságig 
építhető. 

(6) Az oldalkert mérete a más rendeltetésű terület felé H/2, de legalább 3,0 m, illetve a Szabályozási 
tervben feltüntetett távolságokat kell betartani.  

(7) Az előkert kialakítása nem kötelező. 

(8) A vízfelületen kijelölt, cölöpökön vagy mesterséges szigeten lévő építési helyeken a beépítettség 
max. 60 % lehet, legfeljebb 7,5 m építménymagassággal. 

(9) Az övezetben állattartó létesítmény nem építhető 

(10) A területen épület csak teljes közművel létesíthető. 

LU-Kr-3 jelű építési övezet1 

100. §  
(1) A területen elhelyezhető: 
− sport- és szabadidős építmény 
− csónakház és horgásztanya 

(2) A kialakítható építési telkek legkisebb területe 1000 m² 

(3) Az elhelyezendő épületek beépített területe nem lehet nagyobb, mint a telek területének 25 %-a 

(4) A terület min. 50 %-át biológiailag aktív zöldfelületként kell kialakítani.  

(5) Az épületek építménymagassága legfeljebb 7,5 m. Legnagyobb kiemelkedő építészeti egység, 
szerkezeti elem magassága sem lehet több, mint 10,0 m. 

(6) Az oldalkert mérete a más rendeltetésű terület felé legalább 2,5 m 

(7) Az övezetben állattartó létesítmény nem építhető 

 

LU-Ksp1 jelű építési övezet2 

101. §  
(1) A terület nagykiterjedésű, nagy zöldfelületi fedettségű, a rekreációhoz kapcsolódó sportterületek 

kiépítésére szolgál. 

(2) A területen csak sportolási célú továbbá rekreációs célú épületek és sportpályák alakíthatók ki. 

(3) Az építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet, beépítési mód szabadonálló. 

(4) A kialakítható legkisebb telek mérete 10000 m². Az előkert minimális mérete 24,0 m. 

(5) A sportterület beépítettsége maximum 25 %, minimális zöldfelület 60 %. 

(6) Épület a területen csak a szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezhető el. 

(7) Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el. 
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LU-Ksp2 jelű építési övezet1 

102. §  
(1) A terület nagykiterjedésű, nagy zöldfelületi fedettségű, a rekreációhoz kapcsolódó sportterületek 

kiépítésére szolgál. 

(2) A területen csak sportolási célú továbbá rekreációs célú épületek és sportpályák alakíthatók ki. 

(3) Az építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet, beépítési mód szabadonálló. 

(4) A kialakítható legkisebb telek mérete 40000 m². Az előkert minimális mérete 24,0 m. 

(5) A sportterület beépítettsége maximum 3,5 %, minimális zöldfelület 90 %. 

(6) Épület a területen csak a szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezhető el. 

(7) Az építési övezetben épület csak teljes közművesítés mellett helyezhető el. 

 

D. KÜLÖNLEGES KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

K-k jelű építési övezet2 

103. §  
(1) Az övezetbe szabályozási terven jelölt HÉV mellett kialakult nagy zöldfelülettel rendelkező 

területek tartoznak. 

(2) Az övezetben elhelyezhető: 

-a közlekedés célját szolgáló építmények 
-a közbiztonság célját szolgáló építmények 
-a tájékoztatást szolgáló építmények 
- egyéb, a fenti funkciókhoz kapcsolódó szolgáltató valamint szociális építmények 
-parkoló 
-sport- és rekreációs építmények 

(3) Az övezetben kivételesen elhelyezhető: 

-az utasok ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató építmény 

(4) Az övezetben más építmény nem helyezhető el. 

(5) Az övezet területe szabadonálló beépítési módú.  

(6) A telek beépítettsége legfeljebb 15 % lehet. 

(7)  A legnagyobb megengedett építménymagasság 5,0 m.  

(8)   A kialakítható telek legkisebb mérete 2000 m². 

(9)  Az egyes építményekhez és építménynek nem minősülő létesítmények rendeltetésszerű használatához 
szükséges tisztálkodó és illemhelyeket a gazdaságos terület-felhasználás és a zöldfelület megóvása 
érdekében összevontan is meg lehet oldani. A tisztálkodó-és illemhely, valamint az általa kiszolgált 
létesítmény között max. 150 m távolság lehet.   

                                                      
1 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 
2 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelet 



 

 83

(10) A szabályozási terven jelölt építési hely a területen meglévő épület bővítési helyét jelöli. A 
területen meglévő állomásépület átépítése során törekedni kell az eredeti épület homlokzati 
architektúrájának megtartására. 

(11) A jelölt építési helyen kívül új építményeket az elő-, oldal-és hátsókertre vonatkozó előírások 
betartásával lehet elhelyezni.  

E. KÜLÖNLEGES TEMETŐK TERÜLET 

K-T jelű építési övezet1 

104. §  
(1) Az övezetben a temetkezés céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények, (ravatalozó, 

harangláb, kápolna, kegyeleti hely, szerszámtároló, őrzés építményei) helyezhetők el. 

(2) A megengedett beépítési mód szabadon álló, a legnagyobb beépítettség 5%, a legnagyobb 
építménymagasság 4,5 m, a legkisebb zöldfelületi arány a telek 70%-a. Az övezetben szolgálati 
lakás nem helyezhető el. 

(3) A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 100%-ban zöldfelületként kell figyelembe venni. 

(4) A temető jelenlegi növényállományát meg kell őrizni, illetve fenntartási terv alapján gondozni és 
fejleszteni kell.  

(5) A temetőben annak minden 50 m2–e után legalább 2 db nagykoronájú lombos fát kell telepíteni. 

(6) A temető telkétől megtartandó védőtávolság 25 m. A védőtávolságon belül állattartó tevékenység 
nem folytatható, vízkivételi hely nem létesíthető, valamint étkezési célra történő növénytermesztés, 
valamint a talaj állékonyságát befolyásoló tevékenység nem folytatható. 

(7) A temetők 25 m-es védőtávolságán belül zajos, bűzös, vagy porszennyezést okozó tevékenységet 
folytatni nem lehet. 

(8) A temetők 25 m-es védőtávolságán belül kegyeletsértő vagy a temető rendeltetését zavaró 
létesítményt elhelyezni nem szabad. 

(9) A temető területének rendezése, átalakítása csak komplex kertépítészeti terv alapján történhet. 

(10) A telken belüli parkolás, a kialakult állapotokra és a domborzati viszonyokra való tekintettel, külön 
parkolási rendeletben foglaltak szerinti mértékben és feltételekkel, közterületen alakítandó ki. 

(11) A temetőn belül keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni. A 
hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell kijelölni, és rendszeresen 
elszállítani - kivéve a szerves hulladékot, amennyiben az a helyszínen komposztálásra kerül. A 
szerves és szervetlen hulladékot egymástól elkülönített, zárt - szerves hulladék esetén áttört - 
edényzetben, esztétikusan takarva kell elhelyezni. 

(12) A temető fenntartását és üzemeltetését az 1999. XLIII. Törvény és a 145/1999. (X.1.) 
Kormányrendelet szerint valamint az önkormányzat helyi rendeletében foglalt rendelkezések 
betartásával kell végezni. 

(13) A temetőbővítések területén, a telekhatáron belül 30 m-es védő zöldsávot kell kialakítani. 
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F. KÜLÖNLEGES BÁNYATERÜLETEK 

Működő kőbánya övezete 

KB-1 jelű övezet 
105. §  

(1) Az övezethez tartozó területeken nyersanyag-kitermelés és ahhoz tartozó kiegészítő tevékenységek 
folytathatók a bányászatra vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő módon. 

(2) Az övezetben folytatott bányászati tevékenység a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, 
valamint a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet. 

(3) Az övezetben elhelyezhetők a nyersanyag-kitermeléssel kapcsolatos épületek és építmények. 

(4) A telek maximális beépítettsége 5 % lehet. 

(5) Egy épület legnagyobb megengedett építménymagassága  6 m. 

(6) Az övezet területein biztosítani kell a rendezett raktározás és belső közlekedés lehetőségeit. 

(7) Az övezetben folyó tevékenységek nem szennyezhetik a talajt, a talajvizet és a karsztvizet. A 
bányászati tevékenység során keletkező porszennyezés ellen a telekhatáron belüli növénytelepítéssel kell 
védekezni. 

(8) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános környezet- és 
természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

(9) A bányák rekultivációja, utóhasznosítása során a természetvédelmi és táji értékek védelme és 
fejlesztése érdekében az alábbi előírások irányadók: 

- A tereprendezés és a bányafalak rendezése által biztosítani kell az omlásveszély 
elkerülését és a természetes domborzati hatás elérését. 

- Az élővilág terjeszkedésének feltételeit biztosítani kell.  
- A szennyező anyagok illegális lerakását meg kell előzni. 
- A csapadékvíz útját eróziómentesen kell biztosítani. 

(10) A kőbánya VB-R jelű robbantási övezetek határán, továbbá a kőbánya VB-SZ szeizmikus 
védőövezetének határán belül bármilyen építési tevékenység engedélyezésekor be kell szerezni a illetékes 
bányafelügyelet szakhatósági nyilatkozatát.  

Felhagyott kőbánya övezete 

KB-2 jelű övezet 

106. §  
(1) Az övezet a felhagyott római kőbánya területének oktatási, kutatási, ismeretterjesztési célú 

fenntartására szolgál. 

(2) Az övezetben épület és építmény elhelyezése –információs tábla kivételével - tilos.  

(3) Az övezetben csak oktatási, kutatási és korlátozottan rekreációs tevékenységek folytathatók, 
bányászati tevékenység nem folytatható. 
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(4) Biztosítani kell az övezetbe tartozó telek közterületről való megközelíthetőségét. Az erre szolgáló 
útszakasz elkerítése, eltorlaszolása, kiosztása tilos. 

(5) Az övezet domborzati, geológiai adottságait, növény- és állatvilágát meg kell őrizni, és biztosítani 
kell annak rendezett bemutatását. 
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ÜDÜLŐTERÜLETEK 

Általános előírások1 
107. §  

(1) Budakalász üdülőterületei a Duna mellett helyezkednek el, ezért az árterületen az árvízveszélyre való 
tekintettel minden építtető saját felelősségére és veszélyére építkezhet, a környezet- és természet-
védelmi előírások betartásával és az árvíz biztonságos levonulásának akadályozása nélkül. 

(2) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 

(3) A település üdülőterületein lakás nem alakítható ki. 

(4)  Üdülőterületen antenna, zászlórúd illetve szélkerék a 18.§ (8) bek-ben foglaltak szerint helyezhető 
el,. A területen üzemanyagtöltő még kivételesen se helyezhető el. 

(5) A Duna menti 10 m-es parti sávon belüli-a folyam jogi telekhatárától számítva- továbbá a 
hullámtéren belüli építési tevékenységhez az illetékes vízügyi és természetvédelmi hatóság 
hozzájárulása szükséges. 

(6) A hullámtéren belül (az árvízvédelmi gát és a Duna között) mindennemű tevékenységet az árvíz 
biztonságos levezetésének kell alárendelni. 

(7) Az árvízvédelmi gát körömvonalától számított 10m-es sávon belül -mindkét irányban- építési 
tevékenységet folytatni, fás növényt ültetni tilos. 

(8) Árterületen az emberi tartózkodásra szolgáló épületeket árvízbiztosan, statikailag méretezetten kell 
megépíteni. Az épületek körüli járdaszint vonalát legalább Bf. 104,0 m, legfeljebb Bf. 104,5 m 
magasságra kell megépíteni. Az előbbiek miatt esetlegesen szükséges töltést a telekhatártól 6:4 arányú 
rézsűvel kell kialakítani, biztosítva a felszíni csapadékvíz levezetését is. 

(9) Az árterületen a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek padlószintjének magassága legalább Bf. 
104,5 m legyen. 

(10) Az ingatlanok felszínét úgy kell kialakítani, hogy azokról az árvíz le tudjon folyni és belvíz ne 
keletkezzék. 

(11) A kötelezően előírt építménymagasságokat a járdaszinttől kell mérni. 

(12) Az üdülőterületen építési engedély csak akkor adható, ha a szennyvízelvezetés az övezeti 
előírásokban valamint egyéb jogszabályi előírásokban megállapítottak szerint biztosított.  

(13) Az üdülőterületeken csak a szabályozási terven szereplő közútszélességek kialakítását követően 
lehet építési engedélyt kiadni.  

(14) A kialakult telek területe, szélessége, mélysége csak abban az esetben változtatható, ha az 
újonnan kialakuló telek méretei a következő értékek alá nem csökkennek: terület 550 m², szélessége 14 
m, mélység 25 m. Kivételt képez ez alól, ha a telek mérete az előtte szükséges közút kialakítása miatt 
változik. 

(15) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános környezet- 
és természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

(16) Kerítés kialakítása üdülőterületen: 

a. A telekhatáron legfeljebb 15 cm magas kerítéslábazat készíthető, az épület lábazatával 
azonos anyagból. 

b. A kerítést úgy kell elkészíteni, hogy az ne akadályozza az árvíz levonulását. A töltés 
lábától a 135.§ (4) védőtávolságot be kell tartani. 

c. A kerítés legalább 60%-ban áttört jellegű kell legyen, mellette élősövény telepíthető 
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d. A belső telekhatáron álló, vagy attól 3 m távolságon belül lévő kerítés tömr szerkezettel 
nem alakítható ki.  

(17) Üdülőterület ingatlanain a reklámhordozók közül csak cégér és cég-, címtábla helyezhető el. 

(18) Az üdülőterülettel határos közterületeken illetve azok védőtávolságán belül reklámhordozót jelen 
rendelet 115.§ előírásait figyelembe véve lehet elhelyezni. 

(19) Az árvíztől nem bevédett területeken a jogszabályok szerint - 46/1999.(III.18.) Kormány rendelet 
6.§- csak horgásztanya, csónaktároló építhető.  

(20) Az üdülőterületi fejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi ingatlanként 
nyilvántartott területeken- az árvízvédelmi gáttal bevédett Dunapart II területet kivéve- az 
övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt csak a terület belterületbe csatolását 
követőn lehet kiadni. A belterületbe csatolás feltételeiről és időpontjáról az önkormányzat 
külön határozatban dönt. A belterületbe csatolásig a területet a 148.§ (1)bek. foglaltak 
szerint lehet hasznosítani, az ingatlanyilvántartásba bejegyzett művelési ágakat is 
figyelembe véve. 

 

Dp-Üh jelű hétvégiházas építési övezet1 

108. §  
(1) A hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el, kivéve az 

árvíztől nem bevédett területeket ahol a 107.§ (19)bekezdése szerinti építmények helyezhetők el. 

(2) A terület beépítési módja szabadonálló, a telken csak egy épület állhat, melléképület, melléképítmény 
nem helyezhető el. 

(3) A kisméretű telken , a szabályozási terven jelölt helyeken kivételesen ikres beépítésű épület is 
elhelyezhető. 

(4) Az üdülőterület beépítettsége: max. 15 %, vagy az eredeti meglévő épület nagysága. A 800 m² -nél 
nagyobb telek beépítettségének számításánál 800 m2-ig a beépítettség mértéke 15 %, a 800 m² feletti 
területrészre számított beépítettség csak 7,5 % lehet.  

(5) Az újonnan kialakuló telek területe nem lehet kisebb mint 800 m². 

(6) Az épületek legnagyobb építménymagassága 4,5 m. 

(7) A telek területének min. 60 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet. A zöldfelület 
minden 100 m²-e után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni. 

(8) Az üdülőépületek bruttó szintterületének legfeljebb 40 %-ban kereskedelmi, vendéglátó egység is 
elhelyezhető. 

(9) A Dunapart árvíztől mentesített oldalán lévő utcákban min. 3,0 m előkert alakítandó ki, kivéve a 
Napsugár, Százszorszép u. déli oldala és a Kedves utca, ahol 2,0 m széles előkert a minimum. A 
Kedves utca északi részén a hátsókert 3,0 méterre csökkenthető. 

(10) Az övezetben új épületre építési engedély csak akkor adható, ha a szennyvíz elvezetés a 
szennyvízcsatorna hálózatra való bekötéssel megoldható. A közüzemi szennyvízelvezetés 
megvalósításáig a területen engedéllyel épült meglévő épületeken csak állagmegóvási munka 
végezhető. Az állagmegóvási munkára végzésére csak olyan mértékig kerülhet sor amíg az nem jár az 
épület tömegnövelésével, rendeltetésének megváltoztatásával illetve új vizes helyiség kialakításával.  

(11) A csónakkihúzó rámpák csak a szabályozási terv szerinti helyeken és csak a vonatkozó előírások 
szerint (vízjogi engedély, stb.) létesíthetők. A fennmaradási engedélyt meg kell kérni a meglévő és 
engedéllyel nem rendező rámpákra is. 
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(12) Az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos. 

(13) Valamennyi épület nyeregtetővel alakítandó ki. A tetőgerinc az épület tömegének hosszabbik 
irányával legyen párhuzamos. A tetősík lejtése 25-50 fok közötti. 

(14) A Dunára kifutó utcákban a gerinc iránya az utcára merőleges, közel É-D-i tengelyű. 

(15) A tetőhéjalás természetes cserép anyagú legyen. 

(16) A tetősíkokon keresztszárny (tetőablak, erkélylefedés, stb. ) kialakítható, de annak gerince 
legfeljebb 0,8 m-re közelítheti meg a főnyeregtető gerincének magasságát. 

(17) Az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és legalább 
0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva. 

(18) Az épületek megjelenésében vakolt, vagy a lábazathoz illeszkedő tégla, vagy terméskő legyen. A 
homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható szerkezet fából is készülhet, természetes színű 
pácolással, vagy lazúros festéssel. 

(19) Az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes építőanyagok 
színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag színeire. 

Dp-Üü_1 jelű üdülőházas építési övezet1 

109. §  
(1) Az üdüőházas területbe a szabályozási terven jelölt, ily módon kialakult telkek tartoznak.  

(2) Az övezet beépítési módja szabadonálló. 

(3) Az üdülőterület beépítettsége: max.15 %. 

(4) Az újonnan kialakuló telek területe nem lehet kisebb mint 2000 m². 

(5) Az épületek legnagyobb építménymagassága 4,5 m. 

(6) A telek területének min. 60 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet. A zöldfelület 
minden 100 m²-e után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni. 

(7) Az üdülőépületek bruttó szintterületének legfeljebb 40 %-ban kereskedelmi, vendéglátó egység is 
elhelyezhető. 

(8) Az árvíztől nem bevédett területeken a jogszabályok szerint - 46/1999.(III.18.) Kormány rendelet 
6.§- csak horgásztanya, csónaktároló építhető.  

(9) Az övezetben új épületre építési engedély csak akkor adható, ha a szennyvízelvezetés a 
szennyvízcsatorna hálózatra való bekötéssel megoldható. A közüzemi szennyvízelvezetés 
megvalósításáig a területen engedéllyel épült meglévő épületeken csak állagmegóvási munka 
végezhető. Az állagmegóvási munkára végzésére csak olyan mértékig kerülhet sor amíg az nem jár 
az épület tömegnövelésével, rendeltetésének megváltoztatásával illetve új vizes helyiség 
kialakításával.  

(10) A csónakkihúzó rámpák csak a szabályozási terv szerinti helyeken és csak a vonatkozó előírások 
szerint (vízjogi engedély, stb.) létesíthetők. A fennmaradási engedélyt meg kell kérni a meglévő és 
engedéllyel nem rendező rámpákra is. 

(11) Az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos. 

(12) Az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és legalább 
0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva. 
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(13) Az épületek megjelenésében vakolt, vagy a lábazathoz illeszkedő tégla, vagy terméskő legyen. A 
homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható szerkezet fából is készülhet, természetes színű 
pácolással, vagy lazúros festéssel. 

(14) Az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes építőanyagok 
színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag színeire. 

 

 

Dp-Üü_2 jelű üdülőházas építési övezet1 

110. §  
(1) Az üdüőházas területbe a szabályozási terven jelölt, ily módon kialakult telkek tartoznak.  

(2) Az övezet beépítési módja szabadonálló. 

(3) Az üdülőterület beépítettsége: max.15 %. 

(4) Az újonnan kialakuló telek területe nem lehet kisebb mint 800 m². 

(5) Az épületek legnagyobb építménymagassága 4,5 m. 

(6) A telek területének min. 60 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet. A zöldfelület 
minden 100 m²-e után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni. 

(7) Az üdülőépületek bruttó szintterületének legfeljebb 40 %-ban kereskedelmi, vendéglátó egység is 
elhelyezhető. 

(8) Az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos. 

(9) Valamennyi épület nyeregtetővel alakítandó ki. A tetőgerinc az épület tömegének hosszabbik 
irányával legyen párhuzamos. A tetősík lejtése 25-50 fok közötti. 

(10) A tetőhéjalás természetes cserép anyagú legyen. 

(11) A tetősíkokon keresztszárny (tetőablak, erkélylefedés, stb. ) kialakítható, de annak gerince 
legfeljebb 0,8 m-re közelítheti meg a főnyeregtető gerincének magasságát. 

(12) Az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és legalább 
0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva. 

(13) Az épületek megjelenésében vakolt, vagy a lábazathoz illeszkedő tégla, vagy terméskő legyen. A 
homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható szerkezet fából is készülhet, természetes színű 
pácolással, vagy lazúros festéssel. 

Az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes 
építőanyagok színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag színeire. 

 

Luppa-sziget 

LU-Üh jelű hétvégiházas építési övezet2 
111. §  

(1) Az övezet hétvégi házas, legfeljebb 6,0 m épületmagasságot meg nem haladó üdülőépületek 
elhelyezésére szolgál. Új épület elsődleges rendeltetése csónaktároló, horgásztanya. Kivételesen 
kialakítható kiskereskedelmi és vendéglátó épület. A területen üdülőházas beépítéssel kialakult épületek 
megtarthatók, átépíthetők az övezeti előírások betartása mellett. 
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(2) Az övezet területén egy telken, csak egy üdülőépület helyezhető el. A területen csak telekegyesítés és 
telekhatárrendezés engedélyezhető. 

(3) Az övezet telkeinek beépítettsége legfeljebb 15 % lehet. Terepszint alatti beépítés nem 
engedélyezhető. 

(4) A telek területének legalább 60 %-át zöldfelületként kell fenntartani. 

(5) A megengedhető építménymagasság 6,0 m, ami minden homlokzaton betartandó. 

(6) A terület helyi védelem alatt áll, ezért az épületek kialakítása csak a kialakult építészeti 
hagyományoknak megfelelő lehet. Az épületek lábakra állítottak, lapostetős kialakításúak lehetnek. 

(7) Az övezet területén a jelenlegi beépítettség továbbra megtartható akkor is ha az jelenleg meghaladja a 
15 %-ot, de ebben az esetben csak a meglévő épület felújítása engedélyezhető. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI 

ZÖLDTERÜLET ÖVEZETEI 

Z-Kp jelű közpark övezet1 

112. §  

(1) A közparkokat a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, kulturális rendezvények megtartására 
valamint emlékhelyek kialakítására alkalmas jellemzően növényzettel fedett, be nem épített területként 
kell kialakítani. 

(2) Az övezetben a pihenést és rekreációs célokat szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, kegyeleti- és 
emlékhely hely, sportpálya, gyermekjátszótér, stb.), illetve a terület fenntartásához szükséges épület, 
építmény és közművek helyezhetők el.  

(3) Az övezetben parkoló nem alakítható ki, kivéve a szabályozási terven jelölt helyen. 

(4) Építményt csak a szabályozási terven feltüntetett építési helyeken belül lehet elhelyezni. Ez alól 
kivételt képeznek a kegyeleti kápolnák, régészeti bemutatóhelyek, szobrok, játszóterek, sportpályák.. A 
telek maximális beépítettsége 2 % lehet. 

(5) Az övezetben létesíthető épületek legnagyobb homlokzatmagassága 4,5 m, az épület tetőformája 35-
45° közötti, cserépfedésű magastető lehet. 

(6)  Az övezetben csak a hagyományos településképbe illeszkedő építmények helyezhetők el. 

(7) Az övezet telkein a minimális zöldfelületi arány 80 %, amelynek minimum 40 %-a fás növény-
állomány. 

(8) A zöldterületeknek közútról közvetlenül megközelíthetőnek kell lenni. 

(9) Zöldterületek kialakítása komplex kertépítészeti és tereprendezési kiviteli terv alapján történhet. 

(10) Az övezetben sportpálya, játszótér elhelyezése esetén azok építése csak esztétikus, növényzettel 
kombinált, nem tömör térhatárolóval történhet.  

(11) Az övezet szabályozási terven jelölt építési helyén kívül található meglévő, engedéllyel épült 
épületek nem bővíthetők, azokon csak állagmegóvási munka végezhető. 

(12) A közparkon belül keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni. 
A hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell kijelölni, és rendszeresen 
elszállítani - kivéve a szerves hulladékot, amennyiben az a helyszínen komposztálásra kerül. A szerves 
és szervetlen hulladékot egymástól elkülönített, zárt - szerves hulladék esetén áttört - tárolóban, 
esztétikusan takarva kell elhelyezni. 

Omszk park2 

O-KP jelű közpark övezet általános előírásai 

113. §  
(1) A közpark a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, jellemzően növényzettel fedett, be nem 
épített terület. 
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(2) A közpark területén csak olyan építmény, műtárgy helyezhető el, amely semmilyen módon nem 
szennyezi a tavat és környezetét. Ezt az építmény építési engedélyezési dokumentációjában igazolni kell. 

(3) A területen a szabályozási terven feltüntetett építési helyeken a teljes közpark területének legfeljebb 
2 %-ban elhelyezhető: 

a; a pihenést, testedzést szolgáló építmény, vízisporthoz kapcsolódó építmény 

b; a terület fenntartását szolgáló épület. 

(4) A közpark teljes területén – a beépítettségbe be nem számítva – elhelyezhető a pihenést, testedzést, 
szórakozást szolgáló műtárgy és építmény. (kertészeti építmény, pergola, sétaút, kerékpárút, 
gördeszkapálya , játszótér, stég, pihenő terasz, nyitott csónaktároló, stb. 

(5) Az Omszk-tó területére – mint volt bányaterületre – a tájrendezési (rekultivációs és utóhasznosítási) 
tervet el kell készíteni. Ennek keretében a vízfelületet és a tó telkét összhangba kell hozni. Minden 
további, a tóra illetve a tó környékére vonatkozó előírás az így rendezett telekhatártól értendő. A telek-
alakítást követően kialakuló telekhatár lesz egyben a területfelhasználási egység határa is. 

(6) A közpark területén csak telekhatárrendezés és telekegyesítés engedélyezhető. 

(7) A területen elhelyezhető építmények magassága nem lehet nagyobb, mint 4,5 m. 

(8) A tervezett rekreációs építmények közműveinek vezetékei és műtárgyai elhelyezhetők közpark 
területén. 

(9) A közpark területén az építményeket és műtárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy az a tó 
körüljárhatóságát ne akadályozza. 

(10) A közpark területén a tó körül a tó ökológiai egyensúlyának fenntartása érdekében 40 m széles 
védősávot kell kialakítani. A 40 m-es sáv a – későbbiekben kialakítandó – tó kerületének legfeljebb 5 %-
ban a Szabályozási terven feltüntetett helyeken 20 m-re csökkenthető. A védősávon belül építmény csak a 
vízisporthoz kapcsolódó építmény helyezhető el a szabályozási terven jelölt építési helyen belül. 

(11) A közpark Sport utca – Tanító utca felőli bejáratának kialakításához építészeti-, 
közterületrendezési-, és forgalomszabályozási, engedélyezési és kiviteli tervet kell készíteni. 

(12) A közpark parkolóit a Tanító utcán, valamint a József Attila utca melletti területsávon kell 
elhelyezni. 

(13) A közpark kiszolgálására szolgáló vendéglátó és egészségügyi (WC) építményeket a Vt-O és a 
OKR övezetek építési helyein kell elhelyezni az egyéb létesítményekkel együttesen illetve önálló 
építészeti egységben. 

(14) A különleges terepadottságok miatt egyéb módon fel nem tárható lakóépületek esetén a közparkon 
keresztül max. 3 m széles, le nem keríthető kiszolgáló út kialakítható. 

Az O-KP jelű közpark övezet 

környezetvédelmi előírásai1 

114. §  
(1) Az Omszk tó telkét a valóságos mederszakasznak megfelelően kell kialakítani. A közparkra 
vonatkozó minden előírást ehhez az új telekhatárhoz kell viszonyítani. 

(2) A közparkot a bevásárlóközpont kiszolgáló útja melletti sávon minimum 3m - maximum 5 m magas, 
fásított földplasztikával kell elválasztani a zöldfelületi funkciókat ellátó területektől. Kialakítása kiviteli 
kertészeti terv alapján kell történjen. 

(3) A 11 sz. főút melletti szakaszon legalább 3 m magas zajvédő funkciót is ellátó védőfal létesítendő. 

(4) A Tanító út és a József Attila út mellett zárt állományú fatelepítések kialakítása kötelező a 
szabályozási terven jelzett helyeken. 
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(5) A meglévő vízparti és vízi növénytársulások megőrzésére és bemutató jellegű kiegészítésük 
megtervezésére kiviteli tervet kell készíteni. 

(6) A tó fenntartásának érdekében „rehabilitációs” tervet, a park megújítására „rekonstrukciós tervet kell 
készíttetni. 

 

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK1 

Általános előírások 

115. §  
(1) A közlekedési és közműterület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű 

várakozóhelyek, , kerékpáros pihenőhelyek, járdák, gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési 
rendszere és környezetvédelmi létesítményei, valamint a közművek és hírközlési építmények elhelye-
zésére szolgál. 

(2) A területen a közlekedési és közmű építmények és műtárgyak helyezhetők el. 

(3) A település igazgatási határán belül kialakítandó új utak esetében, amennyiben a szabályozási terv 
eltérően nem rendelkezik,  a következő szabályozási illetve kisajátítási szélességeket kell betartani. 

- új helyi gyűjtőutak min 22 m 

- új helyi kiszolgáló utak (lakóutcák) min 10 ill. 12 m 

(4) A helyi kiszolgáló utakat vegyes-használatú útként is ki lehet alakítani. 

(5) A funkciókhoz szükséges parkolóhelyeket az építési telken belül kell kialakítani és fenntartani, az 
OTÉK előírásainak megfelelően, az OTÉK normatíva feletti mennyiséget lehetőleg szint alatti 
parkolóban. Azokon a már kialakult és beépült telkeken ahol a telken belüli parkolás nem  
megoldható, új építés vagy újabb parkoló igénnyel járó rendeltetésváltozás engedélyezése csak abban 
az esetben lehetséges, amennyiben a szükséges parkolóhelyek  biztosításának garanciális feltételei, a 
rendeltetési egység használatának teljes időtartamára biztosított. 

(6) A parkolókat fásítottan kell kialakítani, 4 parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő fát 
szükséges ültetni. 

(7) A közműterületeken az egyes építményeket, műtárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a 
környezetükhöz minél inkább illeszkedjenek.  

(8) Közterületen továbbá a számozott utak (az országos közúthálózat számozott útjai) valamint a vasúti 
pályatest tengelyétől mért 100 m-es távolságán belül található ingatlanokon méretétől és anyagától 
függetlenül minden reklámhordozó elhelyezése építési engedély köteles.  

(9) A reklámhordozó elhelyezésének engedélyezése során jelen rendelet 13.§-ba foglalt általános 
szabályokon, továbbá az egyes övezeti előírásokon  túl az alábbi előírásokat is figyelembe kell venni: 

− A számozott utak valamint a vasút egy-egy oldalán 50 méterenként legfeljebb 1 db hirdető 
berendezés vagy tábla, tábla-együttes helyezhető el. 

− Az Ófalu területén áthaladó számozott utak, valamint a Budai út mentén -a településhatártól a Petőfi 
térig-, továbbá a vasúti pályatest mindkét oldalán legfeljebb 1,5 m2-es tábla, tábla-együttes 
helyezhető el. A fenti utak tengelyétől mért 50 m-es távolságon belül lévő ingatlanokon, 
ingatlanonként max.2,0 m2 reklámfelületű reklámhordozó helyezhető el. 

− Az üdülőterületekkel határos közterületeken reklámtábla csak tábla-együttes formájában helyezhető 
el, maximális felülete 2,0 m2. 

− A lakóterületekkel határos közterületeken reklámtábla csak tábla-együttes formájában helyezhető el, 
egy tábla maximális felülete 1,0 m2, maximum  3 db táblából lehet tábla-együttest összeállítani. 
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Közterületi kapcsolat kialakítása 

116. §  
(1) A beépítésre szánt területek megközelítését szolgáló utakat- eltérő szabályozási előírás hiányában- a 

2.sz.mellékletben (Mintakeresztszelvények, 3. sz.melléklet) foglaltak szerint kell kialakítani.  

(2) A beépítésre nem szánt területek megközelítését szolgáló utak szélességét -eltérő szabályozási előírás 
hiányában - a közmű elhelyezési szabványban rögzített elhelyezési méretek szerint kell megállapítani. 

Övezetek, közlekedési építmények1 
117. §  

(1) Országos főutak: 
a) Tervezett autópálya: Az autópálya tengelyétől a védőtávolság 100-100 m.  
Az M 0 megépítésével egy időben gondoskodni kell a zöldfelületek kialakításáról, továbbá a 
Észak-nyugati elkerülő út megépítéséről. 

A tervezett M0 körgyűrű megépítésével egy időben gondoskodni kell az út menti, valamint a 11 
út melletti min. 30 m széles többszintes védőzöldsáv telepítéséről. A fásítást és növénytelepítést 
egységes telepítési tervek alapján, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett módon kell elvégezni az 
útépítési munkálatokhoz kapcsolódva. 

b) 11. sz. főút: A településen átvezető szakasz külterületi jellegű, védőtávolsága 100-100 m, 
ezen belül építmény a tengelytől mért 50-50 m távolságon belül nem helyezhető el. K.III.A 
tervezési osztály 

c) A két főút csomópontjának területe a csomóponti ágak tervezett földmunka élétől 20-20 
m-re adódó burkológörbe. 

(2) Országos közutak: 

Országos közutak illetve a tervezett É-Ny-i elkerülő út külterületi szakaszain a védőtávolság a 
meglévő vagy építendő út esetén a szabályozási terven jelölt tervezett tengelytől mért 50-50 m, 
amelyen belül a tengelytől 20 m-re helyezhető el kerítés, 100 m-en kívül építhető magasépítmény. 
Az út telekhatára és a tengelytől mért 20 m-es sáv között csak szervizút vagy közmű helyezhető 
el. 

Külterületi szakaszok: Észak-nyugati elkerülő út K.V.C tervezési osztály 

Belterületi szakaszok: Budai út, Pomázi út - a jelenlegi közterületi szélesség: megtartandó 
B.IV.b.c tervezési osztály 

Szentendrei út: a HÉV keresztezés és a József A. utca közötti szakasz szabályozási szélessége: 22 
m, József A. utcától északra eső szakaszon 16 m B.IV.b.c tervezési osztály 

József A. utca: a jelenlegi közterületi szélesség biztosítandó, a Szentendrei út - Tanító utca közötti 
szakaszon 16 m, 11. sz. főúthoz csatlakozó szakaszon 25 m B.IV.b.c tervezési osztály 

Ady Endre utca: 20 m B.IV.b.c tervezési osztály 

(3) Gyűjtőutak: 

a) Sport utca 16 m B.V.c.B tervezési osztály 

b) Tanító utca 16 m B.V.c.B tervezési osztály 

c) tervezett új gyűjtőút szabályozási szélessége 22 m B.V.d.D tervezési osztály 

d) Széchenyi utca 14 m B.V.d.B tervezési osztály 

e) Erdőhát utca 20 m B.V.c.B tervezési osztály 

f) Kőbányai utca változó 10-16 B.V.c.B tervezési osztály 
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g) Keskeny utca - Sugár u. - Gerinc u. 12 m B.V.d.B tervezési osztály 

(4) Kerékpárutak: Önálló nyomvonalon vezetett kerékpárutak szabályozási szélessége min. 3,0 m. B.IX 
tervezési osztály 

(5) Parkolás: A tervezett új létesítmények parkolási igényei telken belül elégítendők ki. A telken belül 
nem kielégíthető parkolást az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza. A szabályozási terven P+R 
parkolók céljára kijelölt területen csak kizárólag fásított parkoló alakítható ki.  

(6) Közlekedési területen, utak, vasutak (HÉV) területén csak a terv által kijelölt építési helyen belül 
bővíthető meglévő építmény, 4,5 m építménymagassággal, az építési helyre vonatkoztatott 30 % 
beépítettséggel, új építmény nem helyezhető el. E területeken és építési helyeken, elsősorban a 
közlekedéssel kapcsolatos funkciók helyezhetők el.  

(7) A Lenfonó HÉV megálló területén található épület kizárólagosan tömegközlekedés és utasforgalmi 
funkció céljára kijelölt területen található, ezért a területen meglévő épületben kizárólag az alábbi 
rendeltetési egységek helyezhetők el: 

− Váróterem és kiszolgáló helyiségei  

− Jegyiroda és kiszolgáló helyiségei 

− Információs iroda és kiszolgáló helyiségei 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Általános előírások 
118. §  

(1) A mezőgazdasági területeken bármilyen építmény (kerítés, fóliasátor stb.), épület csak építési 
engedély alapján létesíthető. 

(2) Az engedélyezhető gazdasági épületek paraméterei feleljenek meg a terület jellegének, művelési 
ágának és a tájba illesztés követelményeinek. 

(3) Szántóföldi művelés 12 %-os lejtésig erózióvédelem nélkül, 12 % felett csak erózióvédelmi 
eljárásokkal folytatható. A legalább 25%-os lejtésű területeken szántóföldi művelés nem folytatható. 

(4) A hullámtér területén folytatott mezőgazdasági tevékenység során vegyszer és műtrágya használata 
tilos. 

(5) Az épületek engedélyezése és létesítése során figyelembe kell venni a szabályozási tervlapon 
feltüntetett, környezetvédelmi s egyéb védőtávolságokra és közműbiztonsági övezetekre vonatkozó 
építést tiltó és korlátozó előírásokat. 

(6) A külterületen - a birtokközpontok kivételével - kerítés csak kivételesen, indokolt esetben, csak 
birtokvédelmi okból, a földrészlet közterülettel határos oldalán létesíthető, amennyiben a földrészlet 
megfelel jelen szabályozásban rögzített területi normatíváknak. 

(7) Kerítés a beépített földrészleteken csak élősövényből, valamint huzal illetve faanyagú karám jellegű 
szerkezettel kombinálva létesíthető. A beépítetlen földrészletek nem keríthetők le. 

(8) A területen tömör vagy tömör lábazatú kerítés, ill. 0,5 m-nél magasabb támfal nem építhető.  

(9) A külterületen épület oldalhatárra nem építhető - kivéve az MK jelű övezetbe eső teket-, a 
szomszédos földrészlettől min. 3 m oldaltávolság tartandó be, min 10m mélységű előkert biztosítandó.  

(10) A külterületen lapostetős épület nem építhető, a nyeregtetős, vagy kontyolt nyeregtetős épület 
tetőhajlásszöge 30-45° között lehet, cserépfedéssel. Az épület héjalásához csak hagyományos szerkezet 
alkalmazható (tégla, mészkő, fa, stb.), az épületeken műanyag, fém és eternitlemezek, hullámlemezek 
nem használhatók. Egyéb zárt teret tartalmazó tárgy (pl. konténer, lakókocsi, járműszekrény) nem 
helyezhető el. 
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(11) A földszinti padlóvonal az épület legalacsonyabb terepcsatlakozási pontjához képest 0,30 m-nél 
magasabb nem lehet. A területen csak pince építhető, alagsor nem. A pincét önállóan terepszint alatti 
építményként vagy a földszintes épületrész alá vagy mögé-azzal egybeépülten lehet elhelyezni. 

(12) A külső bejáratú pinceajtóhoz vezető lejáró (bevágás) szélessége max.1,5 m lehet. 

(13) Üzemi méretű - 100 m2-nél nagyobb - gazdasági épület (pl. állattartó telep, terményfeldolgozó, - 
tároló) elhelyezése esetén az érintett területre részletes szabályozási terv készítése szükséges.  

(14) A beépített földrészlet a minimális területnagyságnál kisebb nem lehet, a megengedett 
beépítettséget túllépő területűvé utólag sem alakítható.  

(15) A területen trágyát és egyéb komposztot csak zárt tárolóban és fedetten lehet elhelyezni. 

(16) A természetvédelmi és természeti területek művelési ága, természetszerű állapota nem 
változtatható meg, a védett természeti területek fenntartása a természetvédelmi szakhatóság által 
jóváhagyott kezelési terv alapján történik. 

(17) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános környezet- 
és természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

Általános mezőgazdasági terület övezetei 

Szántóföldi növénytermesztés övezete 

M-SZ jelű övezet 

119. §  

(1) Az övezet elsődlegesen szántóföldi növénytermesztés, másodlagosan gyümölcsös, illetve 
gyepgazdálkodás céljára szolgál. 

(2) Az övezetben meglévő fasorok, erdősávok csak biológiai pusztulás vagy balesetveszély esetén, a 
törzsátmérők összegének megfelelő mennyiségű fa pótlásával számolható fel. A pótlás – 
amennyiben az a részletes szabályozási terv előírásaival nem ellentétes - a kitermelt faállomány 
területén végezhető el. 

(3) Az övezetben épület, építmény, kerítés nem helyezhető el. 

(4) Az övezetben elhelyezhető közmű, nyomvonal jellegű vezeték, távközlési és vízgazdálkodási 
építmény, valamint geodéziai jel. 

(5) A kialakítható minimális telekméret 10 000 m2. 

(6) 12 %-nál meredekebb területeken mezőgazdasági tevékenység csak talajvédelmi eljárással 
folytatható. 

(7) A szántókat határoló földutak mentén minimum 1,5 m-es gyepes sávot kell létesíteni és a telek 
tulajdonosának fenntartani.  

(8) A jelenleg beépített telek épületeinek átalakítása a jelenlegi beépítési százalékon és 
épületmagasságon belül engedélyezhető. 

(9)A 11-es út és a tervezett M0 által a szerkezeti terven gazdasági területként jelölt területen annak 
hasznosításáig a jelenlegi mezőgazdasági tevékenység folytatható. A földutak menti meglévő 
kettős fasorok megőrzendők. Kivágásuk csak elöregedésük esetén (kivéve ha azt fapótlási tervet is 
tartalmazó részletes szabályozási terv alátámasztja), önkormányzati engedély birtokában lehetsé-
ges. Elhalás esetén a pótlásról azonos fafajjal kell gondoskodni. Beruházások megkezdése előtt, 
illetve az üzemelés közben a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján a termőréteg 
védelméről gondoskodni kell.1 
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(10)Az övezet területét gazdasági célra igénybe venni, csak az M0 autópálya megépítésekor lehet, 
szabályozási terv és hatásvizsgálat készítésének kötelezettségével.1 

 

Gyepgazdálkodás övezetei 

M-Gy1 jelű övezet2 és  M-Gy1* 

 

120. §  
(1) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló), másodlagosan 

szőlő és gyümölcsös területként hasznosíthatók. Az M-Gy1* jelű övezetek hasznosítása csak a HTT 
előírások együttes figyelembe vételével lehetséges. 

(2) Az övezetben lakóépület csak a gyepgazdálkodással összefüggő termékfeldolgozás és tárolás céljára 
szolgáló építményekkel, állattartó létesítményekkel együtt helyezhetők el. 

(3) Az övezetben telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület helyezhető el. Az övezetben 
telkenként csak egy lakás alakítható ki. 

(4) Fóliasátor és üvegház az övezetben nem létesíthető. 

(5) Csak áttört kerítés vagy élősövény létesíthető. 

(6) Az övezetben a beépítési mód  szabadon álló. 

(7) A kialakítható minimális telekméret 10 000 m2 

(8) A beépíthető minimális telekméret 10 000 m2. 

(9) A beépíthető telek minimális szélessége 30 m, mélysége 200 m. 
(10) A telek beépítettsége max. 3,0 % lehet, kivéve az M-Gy1* jelű helyi jelentőségű természet-

védelmi területen, amely terület hasznosítása csak a HÉSZ-ba foglalt HTT jelű övezet előírásainak 
figyelembe vételével lehetséges.  

(11) A beépíthető terület számításánál legfeljebb a telek 10 000 m2 területű telekrésze vehető 
figyelembe. 

(12) A legnagyobb megengedett építménymagasság 5,0 m. 

(13) Az övezeten belül több önálló telekből birtoktest alakítható ki. A birtoktesthez tartozó telek 
összterülete után számított 1 %-os beépíthetőség kihasználható ezek közül egy telken (birtok-központ) 
is, ha a telek eléri a 10 000 m2-t. A birtok-központ telkén a beépítettség a 10 %-ot nem haladhatja meg. 

(14) Az övezetbe tartozó országosan védett természeti területeken, illetve azok 30 m-es belső 
védőövezeteiben épület elhelyezése tilos.  

MGY- 2 jelű övezet 

121. §  

(1) Az övezetbe tartozó területek gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló) területként hasznosíthatók.  

(2) Az övezetben legfeljebb ideiglenes állattartásra szolgáló, illetve terménytároló építmény helyezhető 
el. 

(3) Kerítés, fóliasátor és üvegház az övezetben nem létesíthető. 

(4) A kialakítható minimális telekméret 1500 m2. 
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(5) Az 1500 m2-t meghaladó telken 3 %-os beépítettséggel egy gazdasági épület helyezhető el.  

(6) A beépíthető 3 % számításakor legfeljebb a telek 3000m2-es területe vehető figyelembe. 

(7) A legnagyobb megengedett építménymagasság 4,5 m. 

(8)  Az övezetben a beépítési mód  szabadon álló1. Az előkert minimális mérete 10 m, az oldalkerté 5 m. 

(9) A meglévő és engedéllyel épült épületek átépítése legfeljebb a jelenlegi beépítési százalékon belül, és 
legfeljebb 5,5 m-es  építménymagassággal történhet. 

(10) Az övezetbe tartozó védett természeti területeken, illetve azok védőövezeteiben épület 
elhelyezése tilos. 

MGY- 3 jelű övezet 

122. §  

(1) Az övezetbe tartozó területek gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló) területként hasznosíthatók.  

(2) Az övezetben legfeljebb ideiglenes állattartásra szolgáló karám helyezhető el a telek méretének 
legfeljebb 1,5 %-án.  

(3) A kialakítható minimális telekméret 1500 m2. 

(4) A 1,5 % számításakor a telek legfeljebb 3000 m2-es területe vehető figyelembe. 

(5) A meglévő engedéllyel épült épületek átépítése legfeljebb a jelenlegi beépítési százalékon belül, és 
legfeljebb 4,5 m-es  építménymagassággal történhet. 

(6) Az övezetbe tartozó védett természeti területeken, illetve azok védőövezeteiben épület elhelyezése 
tilos.  

 

MGY- 4 jelű övezet2 

123. §  
(1) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló), másodlagosan 

szőlő és gyümölcsös területként hasznosíthatók.  

(2) Az övezetben lakóépület csak a gyepgazdálkodással összefüggő termékfeldolgozás és tárolás céljára 
szolgáló építményekkel, állattartó létesítményekkel együtt helyezhetők el. 

(3) Az övezetben telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület helyezhető el. 

(4) Fóliasátor és üvegház az övezetben nem létesíthető. 

(5) KA területen csak áttört kerítés vagy élősövény létesíthető. 

(6) Az övezetben a beépítési mód  szabadon álló.  

(7) A kialakítható minimális telekméret 2000 m2 

(8) A beépíthető minimális telekméret 2000 m2. 

(9) A beépíthető telek minimális szélessége 40 m, mélysége 35 m. Telekalakítás , beépítés engedélyezése 
csak a Klisovácutca 12 m-es szabályozási szélességének figyelembe vételével lehetséges. 

(10) A legnagyobb megengedett építménymagasság 5,5 m. 
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(11) A területen nem helyezhető el tömör kerítés valamint a melléképítmények közül: közműpótló 
műtárgy, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.  

(12) A területen minden kerítés építése- anyaghasználatra és elhelyezésre való tekintet nélkül-
engedély köteles.  

(13) Az előkert mérete minimum 10 m, az oldalkert mérete minimum 5,0 m, hátsókert mérete 
minimum 20 m. 

(14) A természetes terepformát az oldalkert illetve hátsókert legkisebb méretén belül 
megváltoztatni nem lehet. 

(15) Az épületek hagyományos formájú tetővel, 35-45o közötti cserépfedéssel készülhetnek. 

(16) Az épületek homlokzatának kialakítása során a hagyományos, természetes anyagokat: kő, 
tégla,, vakolat, fa kell alkalmazni. 

(17) A területen belül a tervezett épületek és járulékos építményeinek környezetbe illeszkedésének 
tisztázása érdekében az építési engedélyezési eljárás megkezdése előtt beépítési tervet kell készíteni, 
melyet előzetesen az önkormányzati tervtanáccsal, annak hiányában a települési főépítésszel egyeztetni 
szükséges.  

(18) A telek maximális beépítettsége 3%, területének legalább 90 %-t növényzettel fedetten kell 
kialakítani és fenntartani. A zöldfelület minden megkezdett 100 m2-re után 1 db nagy lombkoronát 
nevelő fát kell ültetni. 

(19) A Majdán patak földrészlete melletti 10 m-es sáv ökológiailag különösen érzékeny 
zöldfelület, azon semmilyen építési tevékenység nem folytatható, beleértve közművek, kerítés építését, 
illetve burkolat kialakítását is. 

(20) A terület környezeti érzékenységére való tekintettel az építési engedélyezési eljárás során 
tisztázandók mindazok a körülmények amelyek veszélyeztetik a kialakult ökológiai egyensúly 
fennmaradását.  

(21) A területen épület csak teljes közművesítettség, továbbá a megfelelő közúti kapcsolat 
kialakításának biztosítása mellett építhető.  

(22) A területen az építési telek bekötő vezetékei és a telken belüli közműhálózat csak 
alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építhető ki.  

(23) A területen a talajt szennyező tevékenység átmenetileg sem folytatható. 

 

M-Gy5 jelű övezet 

124. §  

 
(1) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló), másodlagosan 
szőlő és gyümölcsös területként hasznosíthatók.  

(2) Az övezetben lakóépület csak a gyepgazdálkodással összefüggő termékfeldolgozás és tárolás céljára 
szolgáló építményekkel, állattartó létesítményekkel együtt helyezhetők el. 

(3) Az övezetben telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület helyezhető el. 

(4) Fóliasátor és üvegház az övezetben nem létesíthető. 

(5) Kerítés csak az épületek körül, legfeljebb a telek 800m2-es egysége körül alakítható ki. Csak áttört 
kerítés vagy élősövény létesíthető. 

(6) Az övezetben az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni. 

(7) A kialakítható minimális telekméret 1500 m2 
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(8) A beépíthető minimális telekméret 10 000 m2. 

(9) A beépíthető telek minimális szélessége 30 m, mélysége 200 m. 

(10) Az telkek maximális beépítettsége 1,0 % lehet. A beépíthető terület számításánál legfeljebb a 
telkek 15 000m2 területű telekrésze vehető figyelembe. 

(11) A legnagyobb megengedett építménymagasság 4,5 m. 

(12) Az övezeten belül több önálló telekből birtoktest alakítható ki. A birtoktesthez tartozó telkek 
összterülete után számított 1 %-os beépíthetőség kihasználható ezek közül egy telken (birtok-központ) is, 
ha a telek eléri a 10 000 m2-t. A birtok-központ telkén a beépítettség a 10 %-ot nem haladhatja meg. 

(13) Az övezetbe tartozó országosan védett természeti területeken, illetve azok 30 m-es belső 
védőövezeteiben épület elhelyezése tilos.  

 

Kertes mezőgazdasági területek övezetei 
MK jelű övezet1 

125. §  

(1) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen kisparcellás kert, szőlő-, gyümölcsös, és gyepterületként 
hasznosíthatók.  

(2) Az övezetben lakóépület nem helyezhető el. 

(3) Az övezetben gazdasági építmény vagy épület csak a telek szőlő- vagy gyümölcsösként való 
használata esetén helyezhető el. 

(4) Az övezetben a telekhatáron legfeljebb áttört kerítés vagy határjelző élősövény alakítható ki. 

(5) A telek maximális beépítettsége 3 % lehet. 

(6) A legnagyobb megengedett építménymagasság 4,5 m. 

(7) Az övezetben a beépítési mód  oldalhatáron álló, a beépítési oldalon a telekhatártól 1 m-es 
oldalkerttel , avval ellentétes oldalon 5 m oldalkerttel. Az előkert minimális mérete 10 m. 

(8) Az övezetben 3000 m2-nél kisebb új földrészlet nem hozható létre, és önállóan nem keríthető le 
közterület felé sem. Az övezetben gáztároló melléképítmény (terepszint alatti fedett kialakítású sem) nem 
helyezhető el. 

(9) A beépíthető telek minimális mérete 1440m2, minimális szélessége 14 m. 

(10) A 3%-os beépíthető terület számításánál 1440m2-ig a telek teljes alapterülete, illetve az 1440-
2500 m2 közötti területrész fele vehető figyelembe. A 2500 m2-en felüli telekrész területe a számításnál 
nem vehető figyelembe. 

(11) Ha a közvetlenül szomszédos földrészletek területe és szélessége csak együttesen éri el a 
megfelelő nagyságú területet, azok tulajdonosai – megállapodás alapján - egy közös gazdasági épületet 
helyezhetnek el, ikres kialakítással. 

(12) Építmények elhelyezése és a talajművelés csak úgy valósítható meg, hogy az ne rontsa a terület 
felszíni vízelvezetési tulajdonságait, és a vízelvezetés ne veszélyeztesse a szomszédos teket, illetve a talaj 
állékonyságát.  

(13) Növényzettel vagy burkolattal nem fedett rézsű legfeljebb 10 fokos dőlésszöggel alakítható ki. 
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AZ ERDŐTERÜLET ÖVEZETEI 1 

Elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdőövezet 

Eg jelű övezet 

126. §  

(1) Az övezet gazdasági elsődleges rendeltetésű erdők fenntartására szolgál. Az övezetben erdőterv 
szerinti gazdálkodást kell folytatni. 

(2) Az övezetben csak az erdő rendeltetésének megfelelő épület helyezhető el. 

(3) Épület csak a 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken helyezhető el, legfeljebb 0,5 %-os 
beépítettséggel. 

(4) A legnagyobb megengedett építménymagasság 6 m. 

(5) Az övezetben építési tevékenység csak az illetékes Erdészeti Szolgálattal egyeztetve történhet. 

(6) A jelenleg beépített telek épületeinek átalakítása a jelenlegi beépítési százalékon és épületmagasságon 
belül engedélyezhető. 

(7) Az övezetben hulladék, vegyszer, trágya még ideiglenesen sem tárolható, környezetszennyező 
tevékenység nem folytatható. 

(8) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános környezet- és 
természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes. 

 

 

Elsődlegesen védelmi rendeltetésű – védő – erdőövezet 
Ev jelű övezet 

127. §  

(1) Az övezet kizárólag a talaj-, víz-, zaj-, illetve levegőtisztaság-védelmi célú erdőterületek 
fenntartására, létesítésére szolgál. 

(2) A belterületen lévő védelmi rendeltetésű erdők másodlagosan egészségügyi – szociális –turisztikai 
rendeltetésűek. 

(3) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet. 

(4) A jelenleg beépített telek épületeinek átalakítása a jelenlegi beépítési százalékon és épületmagasságon 
belül engedélyezhető. 

(5) Az országos közutak nyomvonalához tartozó (védőterületen belüli) illetve az utak által közbezárt 
erdők fenntartása az illetékes  útkezelő szervezet feladata.  

(6) Az övezetben hulladék, vegyszer, trágya még ideiglenesen sem tárolható, környezetszennyező 
tevékenység nem folytatható. 

(7) A terület övezeteinek szabályozása az általános környezet- és természetvédelmi előírásokban 
foglaltakkal együtt érvényes. 
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(8) A szabályozási terven szereplő T(E) jelű tartalék erdő területekre vonatkozóan az Ev jelű védő 
erdőövezet előírásait kell alkalmazni. 

Elsődlegesen védelmi rendeltetésű – védett erdőövezet 

Ev-V jelű övezet 

128. §  

(1) Az övezetbe az országos, illetve helyi jelentőségű védett természeti területek erdei tartoznak. 

(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet. 

(3) Erdőgazdálkodás csak a természetvédelmi érdekek figyelembe vételével történhet. 

(4) Az övezetben hulladék, vegyszer, trágya még ideiglenesen sem tárolható, környezetszennyező 
tevékenység nem folytatható. 

(5) A terület övezeteinek szabályozása az általános környezet- és természetvédelmi előírásokban 
foglaltakkal együtt érvényes. 
(6) Az övezet szabályozási előírásai az 1996.évi LIII.tv. 21.§(3)-ban foglaltakkal együtt évényesek.1 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETEI2 

Felszíni kisvízfolyások medre és partja övezet 
V-1 jelű övezet 

129. §  

(1) A felszíni kisvízfolyások partéltől számított 6 m-es sávja nem beépíthető terület. 

(2) Az övezetben csak a vízügyi jogszabályokban meghatározott építmények helyezhetők el.  

(3) Az övezetben tilos – ideiglenesen is – bárminemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, 
vegyszer vagy más környezetszennyező anyag tárolása, környezetszennyező tevékenység folytatása. 

Állóvizek medre és parti sávja övezete 
V-2 jelű övezet3 

130. §  

(1) Az övezetben vízkár-elhárítási építmények, valamint rekreáció célját szolgáló közösségi építmények 
helyezhetők el.  

(2) A volt és működő kavicsbánya tavak és azok parti sávja területén kizárólag olyan tevékenység 
engedélyezhető, amely a vízminőséget nem veszélyezteti. A tó vízfelületén stég vagy egyéb rekreációs, 
sport tevékenység végzéséhez szükséges építmény a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével 
elhelyezhető. 

(3)  A bányászat által felhagyott volt kavicsbánya tavak rekreációs, vízisport célokra hasznosíthatók a 
vízminőség védelmi szempontok figyelembe vételével.  

(4) A bányatavak vízfelületén jelölt építési helyen belül a vízisport épületei, szálláshelyszolgáltató, 
vendéglátó épületek helyezhetők el. Építménymagasság 6,5 m lehet. 

                                                      
1 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
2 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
3 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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(5) A tavak partvonala menti 10 m-es sávon belül csak a tó rekreációs célú hasznosításához kapcsolódó 
épület helyezhető el, a kijelölt építési helyen belül, a vízminőség védelmi szempontjait figyelembe véve. 
Az épület építménymagassága max. 4,0 m lehet.  

(6) Az övezetben építmények csak úgy helyezhetők el, hogy azok az övezettel határos zöldterületek 
funkcióit és használatát ne zavarják, a vízfelület körbejárhatóságát ne akadályozzák. Az épület 
funkciójához tartózó parkolót 300 m-en belül biztosítani kell. 

(7) Az övezetben tilos – ideiglenesen is – bárminemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, 
vegyszer vagy más környezetszennyező anyag tárolása, kibocsátása, környezetszennyező tevékenység 
folytatása. 

(8) Az övezetben a környezetet szennyező sporttevékenységek nem folytathatók. 

(9) A területhez tartozó övezetekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és vonatkozó 
jogszabályok előírásait érvényesíteni kell. 

(10) Az övezet szabályozási előírásai az 1996.évi LIII.tv. 21-§(3)-ban foglaltakkal eyütt érvényesek.1 

Duna medre és parti sávja övezete 
V-32 

131. §  

(1) Az övezetben vízkár-elhárítási építmények, valamint rekreáció célját szolgáló közösségi építmények, 
közhasználatú pihenőhelyek helyezhetők el.  

(2) Az övezetben az ivóvízbázist veszélyeztető, illetve szennyező tevékenység nem folytatható. 

(3) Az övezetben tilos – ideiglenesen is – bárminemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, 
vegyszer vagy más környezetszennyező anyag tárolása, kibocsátása, környezetszennyező tevékenység 
folytatása. 

(4) A területhez tartozó övezetekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásait 
érvényesíteni kell. 

VÉDELMI CÉLÚ ÖVEZETEK 

Táj- és természetvédelmi övezetek 
Nemzeti Park Övezete 

NP jelű övezet 
132. §  

(1) A Nemzeti Park területére vonatkozóan a 1996. évi LIII. törvény rendezéseit, valamint a védetté 
nyilvánítási rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

( 2 )3 

(2) A védőövezeten belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, műtrágyát használni, a védett 
terület élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenységet folytatni. 

                                                      
1 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
2 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
3 Törölte  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének …/2005.(…) sz. rendelete 
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(3) A Nemzeti Park körül 100 m-es külső és 30 m-es belső védőövezetet kell kijelölni. A külső 
védőövezeten belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, műtrágyát használni, a védett terület 
élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenységet folytatni. A belső védőövezeten belül épület 
elhelyezése tilos. 

Országos jelentőségű természetvédelmi terület 
TT jelű övezet 

133. §  

(1) Országos jelentőségű természetvédelmi területként, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény előírásai szerint kell kezelni a Gyógynövénykutató Intézet botanikus kertjét. 

(2) Az országos jelentőségű természetvédelmi terület köré 30 m-es külső védőövezetet kell kijelölni. A 
külső védőövezeten belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, műtrágyát használni, a védett 
terület élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenységet folytatni.  

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
HTT jelű övezet1 

134. §  

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi területként, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
előírásai szerint kell kezelni. A helyi jelentőségű természetvédelmi területeket elsősorban a szabályozási 
terven jelöltek szerint kell figyelembe venni. A HTT jelű területekbe eső ingatlanok felsorolását e 
rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza.  

(2) A helyi jelentőségű természetvédelmi területeken bármilyen építési munkát folytatni tilos , a területen 
lakóterület nem alakítható ki, az egyes ingatlanok művelési ágát megváltoztatni nem lehetséges. A fenti 
előírás alól kivételt képeznek a közlekedés céljára szolgáló közutak, kerékpárutak illetve azok 
használatával kapcsolatban építendő pihenő- és várakozóhelyek.. 

(3) A helyi jelentőségű természetvédelmi területek körül 30 m-es védőövezetet kell kijelölni. A 
védőövezeten belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, műtrágyát használni, a védett terület 
élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenységet folytatni. 

(4) A HTT jelű övezetekben fa kivágásához minden esetben (kivétel a gyümölcsfákat) az önkormányzat 
hozzájárulása szükséges. A fapótlásról legalább a törzsátmérő mértékéig, lehetőleg helyben gondoskodni 
kell.  

Környezetvédelmi övezetek 

Felszíni vizek védőövezete 
V-V jelű övezet 

135. §  
(1) A felszíni vizek mentén a partélétől számított védősávot kell kijelölni. Ez a védősáv  

patakok mentén 
− beépítésre nem szánt területeken 25 m 
− beépítésre szánt területeken 10 m 

tavak mentén 
− külső védősávként (Omszk-tó kivételével) 100 m 
− Omszk-tó külső védősávja 40 m 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének …/2005.(…) sz. rendelete 
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− belső védősávként 10 m 

folyó mentén  
− 100 m 

(2) A védőövezeteken belül tilos tartósan, vagy ideiglenesen az élő szervezetekre káros, illetve a vízre és 
a talajra szennyező hatású vegyszert tárolni, állattartó építményt elhelyezni, szerves trágyát, illetve bármi-
lyen típusú hulladékot tárolni. 

(3) A tavak külső védőövezetében épület létesítése csak teljes közművesítéssel engedélyezhető. 

(4) Az árvízvédelmi gátak körömvonalától számított 10m-en belül tilos épület, kerítés létesítése, közmű 
fektetése, fa vagy cserje telepítése. A gátak menti védősávot gyepes területként kell kialakítani. 

Natura 2000 területek1 

136. §  
 

(1) A Natura 2000 területekre vonatkozó előírásokat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 257/2004. (X.8.) korm. rendelet  tartalmazza. 

(2) Budakalász területén Natura 2000 terület részét képező különleges természet-megőrzési terület a 
Duna Ipoly Nemzeti Park településre eső részterülete valamint a Duna hullámterülete és árterületének 
parti sávja. A terület részét képezi a Duna északi folyásánál fekvő helyi jelentőségű természetvédelmi 
terület is. 

Ökológiai hálózat területe2 
 

(3) Budakalász ökológiai hálózatát a Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.évi XXI.tv.-ben 
lehatárolt Országos Ökológiai Hálózat övezetének településre eső részterületei alkotják. 

                                                      
1 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
2 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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III. FEJEZET 

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

Általános környezetvédelmi rendezések 
137. §  

(1) A területen mindennemű tevékenység csak a környezet védelmének általános szabályairól kiadott 
1995. évi LIII. Törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint végezhető.  

(2) A belterületi és belterület közeli állattartás feltételeiről és ezek érvényesítéséről külön helyi állattartó 
rendelet intézkedik, melynek rendezései együttesen alkalmazandók a helyi környezetvédelmi rendelet, 
vonatkozó higiéniai, környezeti és állategészségügyi előírásaival. 

Levegőminőség védelem 

138. §  

(1) A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Kormány Rendelet 7.§.-
ban meghatározottak alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002.(X.7.) KvVM Rendelet szerint a település légszennyezettség tekintetében, az 1. és 2. sz. 
mellékletben foglaltak alapján kén-dioxid tekintetében  E, nitrogén oxidok esetében B, szén-monoxid 
szempontjából D, és szálló por tekintetében C zóna csoportba tartozik.  A légszennyezettség ökológiai 
határértékeit a 4/2004.(IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelettel módosított 14/2001(V.9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) A Nemzeti Park területe a levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett területekről szóló 
3/1988. (VI. 10.) KVM sz. rendelet szerint a „Kiemelten védett” területi védettségi kategóriába tartozik. 
Az övezetben csak a védettségi kategóriában megengedett mértékben szennyező tevékenységek foly-
tathatók. 

 

Vízminőség védelem 

139. §  

(1) A település teljes közigazgatási területe a 34/1993. (XII. 23.) KTM számú rendelettel módosított 
4/1984. (II. 7.) OVH rendelet szerint a II/2. Duna vízgyűjtő területe vízminőség-védelmi területi 
kategóriába tartozik. Az övezetben folytatott tevékenységek során a rendelet vonatkozó előírásait be 
kell tartani.  

(2) A szabályozási tervben kijelölt vízbázis védőövezetben („A”, „B” hidrogeológiai védőterület) be kell 
tartani A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének A védőterületek és védőidomok 
övezeteire vonatkozó korlátozások előírásait. 

(3) A Területek szennyeződésérzékenységi besorolásáról szóló 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet szerint a 
település egyes részei (nemzeti park területe és védőterületei, hidrogeológiai „A” védőterület) „A” 
fokozottan érzékeny valamint „B” érzékeny területek közé tartoznak. 

(4) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) 
Korm. rendelet alapján a település egész területe nitrátérzékeny területek kategóriába tartozik. Az 
övezetben folytatott tevékenységek során a rendelet e területekre vonatkozó előírásait be kell tartani.  

(5) A Duna hullámtere az árvízvédelmi töltésig a I/2. felszín alatti vízminőség-védelmi területi 
kategóriába tartozik. Az övezetben folytatott tevékenységek során a rendelet e területekre vonatkozó 
előírásait be kell tartani.  
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(6) A szabályozási tervlapon lehatárolt terület Szentendre Regionális Déli Vízbázisának ’A’ és ’B’ 
hidrogeológiai védőterületébe tartozik. Az övezetben folytatott tevékenységek során a rendelet e 
területekre vonatkozó előírásait be kell tartani.  

(7) A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz új beépítés esetén beépítésre szánt 
területen csak közcsatornába – annak kiépítéséig zárt tárolóba – vezethető, a tároló rendszeresen 
ürítendő. Beépítésre nem szánt területen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, átmenetileg zárt 
szennyvíztárolót vagy egyedi szennyvíztisztító berendezést kell létesíteni, a vonatkozó hatósági 
előírások figyelembe vételével, rendszeres szállítással és ártalmatlanítással.  

(8) A talaj és a talajvíz védelme érdekében a település teljes területén építményt elhelyezni, ha annak 
telke előtt közműves szennyvízelvezető csatorna (közcsatorna) van, csak a közcsatornára való 
rákötéssel szabad. 

(9) Vízelvezető árkokba, felszíni kisvízfolyásokba, kutakba szennyvizet bevezetni még tisztított formá-
ban sem szabad.  

(10) A felszíni vizek vízminőségének védelme érdekében azok partvonala mentén védőterületet kell 
kijelölni. A védőterületek pontos méretét és az ezekre vonatkozó előírásokat a védelmi övezetekről 
szóló 135. § tartalmazza. 

(11) A felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítandó a belterület külvizek elleni megfelelő védelme. 

(12) Az időszakosan vízállásos és a fakadóvizes területek beépítése tilos. 

Föld- és talajvédelem 

140. §  

(1) A területen minden tevékenységet csak a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 70. § (1) és (2) 
bekezdésének betartása mellett szabad végezni. 

(2) A talaj védelme érdekében folyékony és veszélyes hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási 
anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt, a tárolt anyaggal nem reakcióképes 
tárolóban szabad tárolni.  

(3) A nem stabilizált löszfalak melletti védőterületen tilos a terep megbontása, a talajművelés, övárok 
kialakítása, illetve bárminemű építmény elhelyezése. A védőterület a következők szerint határozható 
meg: h [méter] löszfal-magasság mellett ’h’ x 2,7 m távolságra a koronavonaltól, illetve ’h’ x 1,7 m 
távolságra a körömvonaltól (1. sz. melléklet).  

(4) A Budai út, Kőbányai utca D-i telektömbje, Kálvária utca, Pataksor területeivel határos ingatlanok 
esetén az  pinceomlás elkerülése érdekében bármilyen építési tevékenység végzése előtt a földbe vájt 
vagy kifalazott pincéket fel kell tárni, azt az építési engedélyes tervdokumentációban szerepeltetni kell. 
Az építkezés megkezdése előtt a omlásveszély elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket meg 
kell tenni. 

(5) A szabályozási terven feltüntetett erózióveszélyes, vízmosásos területeken tilos a természetes 
növénytakaró felszámolása. Amennyiben a terület növényzettel nem fedett, ott a terület 
meredekségének megfelelően gyepesítéssel, fásítással, sarjadzó, talajtakaró cserjék telepítésével, illetve 
mesterségesés vagy – vízmosások esetében kizárólag - természetes eredetű építőanyagokkal kell az 
állékonyságról gondoskodni.  

(6) Partfalak, vízmosások és suvadásos területek biztosítását elsődlegesen növényzettel kell megoldani. 
Amennyiben ez nem lehetséges, a mesterséges partfalvédelem kizárólag természetes (elsősorban 
budakalászi és ürömi) kővel, esetleg beton hátfallal erősített terméskő fallal történhet. Vízmosások, 
suvadásos területek mesterséges megkötésére növényi eredetű építőanyagok (rőzseköteg, -fonat, farönk) 
használhatók. 

(7) A földmozgással járó munkavégzések során 

- a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni, 
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- a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás ellen 
védeni kell, 

- az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső rétegként elteríteni, 
- a felesleges humuszos feltalajt forgalomba hozni, vagy más területen elhelyezni csak a talajvédelmi 

hatóság talajtani vizsgálat alapján kiadott hozzájárulásával lehet.  

(8) A lejtős és laza feltalajú mezőgazdasági területek talajvédő művelése, a művelés során az eróziós és 
deflációs károk kiküszöbölése biztosítandó.  

(9) Az építési tevékenység és a területhasználat során a telken belüli vízelvezetést úgy kell megoldani, 
hogy az a szomszédos telek vízgazdálkodását ne befolyásolja kedvezőtlenül. 

Zaj- és rezgésvédelem 

141. §  

(1) A település közigazgatási területén bárminemű tevékenységek csak a zaj- és rezgésvédelemről szóló 
12/1983. (V.12.) MT rendelet – módosítva a 88/1990. (VI.30.) MT. rendelettel – előírásainak és a 
8/2002 (III.22.) KÖM-EÜM sz. rendelet zaj - határértékeinek betartásával folytatható. 

(2) Zaj- és rezgésvédelem érdekében szükség esetén zajvédő fal, véderdősáv, vagy zajvédő terepalakulat 
(domb, sánc) létesíthető. A zajvédelmi létesítményt a zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenység telkén, 
annak üzemeltetője költségén kell elhelyezni. 

(3) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, 
telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad engedélyezni és 
üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési (immissziós 
és emissziós) határértékeket ne haladja meg.1 

(4) A forgalomból származó zaj- és rezgés ellen a Budai út menti házsorok esetében az akusztikai 
védelem technológiai eszközeit (hangvisszaverõdést megakadályozó perforált téglák alkalmazása 
és/vagy szabálytalan falformák kialakítása, hangelnyelő ablakok a szellőzés biztosítása mellett) kell 
alkalmazni.2 

Hulladékgazdálkodás3 

142. §  

(1) A településen a kommunális és termelési hulladék kezelése csak a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi 43. sz. törvény és a végrehajtásról szóló rendeletek előírásai szerint történhet.  

(2) A terület elszennyeződésének megakadályozása érdekében a keletkező hulladékokat veszélyességi 
fokuknak megfelelően kell kezelni, tárolni, illetve ártalmatlanítani. A község területén veszélyes 
hulladék végleges tárolása nem engedélyezhető. Törekedni kell a hulladékok szelektív gyűjtésére és 
újrahasznosítására. Kommunális és ipari hulladék a kijelölt regionális telephelyen ártalmatlanítandó, a 
veszélyes hulladékok elszállítandók, az üzemi telephelyen kívüli hulladéktárolás tilos. 

(3) Hulladékgyűjtő sziget az illetékes szakhatóság engedélyével kijelölt közterületen helyezhető el. 

(4) A hulladékgyűjtő szigetet: A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002 (X.29.) KVVM rendelet 
előírásainak betartásával lehet kialakítani. 

(5) Hulladékgyűjtő szigetet csúszásmentes, könnyen tisztítható és egyenletes felületű burkolattal kell 
tervezni. A területnek gyalogosan és szállítójárművel egyaránt jól megközelíthetőnek kell lennie. 

(6) Hulladékgyűjtő sziget nem helyezhető el: 
− A helyi védettséget élvező építészeti örökség építményeitől számított 15 m-es távolságon belül 
− Zöldfelületi intézmény és intézményi zöldfelület kertjében 
                                                      
1 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
2 Megállapította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
3 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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− Közkertben és közparkban 
− Közlekedési zöldfelületen 
− Felszíni vizek partvonalától számított 100 m-es távolságon belül 

(7) Hulladékudvar az illetékes szakhatóság engedélyével létesíthető. 

(8) A hulladékudvarra vonatkozó előírásokat A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002 (X.29.) 
KVVM rendelet tartalmazza. 

(9) Folyékony vagy szilárd hulladék a település közigazgatási területére más területekről nem hozható be 
tárolás, illetve ártalmatlanítás céljából, kivéve újrafelhasználás esetén. A települési hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001 (XI.14.) Kormány Rendelet tartalmazza. 

(10) A településen keletkező hulladékot úgy kell tárolni, gyűjteni, hogy az ne szennyezze a talajt, 
levegőt, felszíni és felszín alatti vizeket, illetve ne okozzon fertőzésveszélyt.  

(11) Engedély nélküli hulladéklerakás esetén a lerakott hulladék elszállítására, hasznosítására, 
ártalmatlanítására, és a lerakás helyén okozott szennyezés felszámolására vonatkozóan a hulladék-
gazdálkodásról szóló 2000. évi 43. sz. törvény 30. &-a, és annak végrehajtási rendeletei irányadók.  

Általános zöldfelületi előírások1 

143. §  

(1) A település területén mindennemű tevékenység A fák védelméről szóló 21/ 1970 (VI.21.) Korm. 
rendelet és a rendelet módosításáról szóló 128/1999 (VIII. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
betartásával végezhető.  

(2) Közterületen fakivágás csak a jegyző engedélyével, a fák biológiai pusztulása esetén, illetve 
szabályozási terv(ek)hez csatolt fakivágási engedély és pótlási terv alapján történhet. A fakivágási 
engedélynek tartalmaznia kell egy szakértő által készített műszaki leírást, helyszínrajzot, a kivágandó 
fák értékelését (fafaj, méret, egészségi állapot), a kivágás okát, valamint a kivágott fák törzsátmérőjének 
megfelelő famennyiség pótlására vonatkozó számítást, továbbá a pótlás helyét és a pótlásra 
felhasználható fajokat.       

(3) Lombos fa pótlása csak lombos fával történhet. 

(4) A fapótlást lehetőség szerint arra a telekre kell előírni, ahol a fakivágás történt. Amennyiben a 
pótlandó fák a fakivágás által érintett ingatlanon nem vagy csak részben helyezhetők el hely hiányában 
vagy más okból, úgy a pótlást az illetékes hatóság által a fakivágási engedélyben meghatározott egyéb 
módon kell elvégezni. A pótlás költsége a fakivágást kezdeményezőt terheli. 

(5) A fapótlás során annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy azok egy méter magasságban mért 
törzsátmérőjének összege, a kivágott fák törzsátmérőjének összegét legalább 20%-al haladja meg. 

(6) Az építési  telken  növénytelepítés esetén az alábbi ültetési távolságokat kell figyelembe venni: 

a) 2 m-nél alacsonyabb lombos cserjék és oszlopos növekedésű örökzöld cserjék esetében a minimális 
ültetési távolság 

- kerítéstől 0,5 m, 
- szomszédos épülettől 1 m. 

b) 2 m-nél magasabb lombos cserjék esetében a minimális ültetési távolság 

- kerítéstől 1,5 m, 
- szomszédos épülettől 2 m. 

c) fatermetű fenyőfélék esetében a minimális ültetési távolság 

- kerítéstől 2 m, 
- szomszédos épülettől 2, 5 m. 
                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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d) 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fák esetében a minimális ültetési távolság 

- kerítéstől 1,5 m, 
- szomszédos épülettől 2 m. 

e) 3 m-nél magasabb lombos fák esetében a minimális ültetési távolság 

- kerítéstől 3m, 
- szomszédos épülettől 3 m. 

f) Közút – országos közutakat kivéve - és vasút területén 3 m-nél alacsonyabb fát, cserjét minimum 1,5 , 3 
m-nél magasabb növényt minimum 2,5 m távolságra lehet telepíteni az út-, illetve vasút szegélyétől.  

(7) Amennyiben az övezeti előírás másként nem rendezik, a kötelezően kialakítandó zöldterület minden 
megkezdett 150 m2-e után 1 db lombhullató, nagy lombkoronát növelő fa ültetéséről és neveléséről 
gondoskodni kell, melyek helyeit, fajtáját az építési engedélyezési terv helyszínrajzán fel kell tüntetni. 

(8) A zöldfelületek fenntartásáról, ápolásáról, a fa és növény egyedek kihalás utáni pótlásáról a 
tulajdonosnak gondoskodni kell. 

(9) Az utcák és közterületek fásítását -vegyszeres növényvédelmet nem igénylő- elsősorban díszfa fajok 
egyedeivel kell megoldani. 

(10) Lakóutcák fásítását a településképbe és a termőhelyi viszonyokhoz illeszkedő 2,2-2,5 m magas 
törzsű sorfákkal kell elvégezni. 

(11) Védett fa, fasorok kivágására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a fa 
egészségállapota megköveteli. fakivágási engedély csak kertészeti szakvélemény alapján adható ki. a 
kivágott fákat ugyan azon helyen, azonos fajtával pótolni kell. 
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IV. FEJEZET 

Természetvédelmi előírások 

Általános természetvédelmi rendelkezések 

144. §  
 

(1) Az országos természetvédelmi oltalmat élvező területeken vagy azok védelmi övezetében, valamint a 
helyi jelentőségű természetvédelmi területeken vagy azok védelmi övezetében ipari tevékenység nem 
engedélyezhető, lakó- és gazdasági épület létesítése csak a természeti értékek védelmével össze-
egyeztethető módon történhet. 

(2) A helyi jelentőségű természetvédelmi területekre az illetékes természetvédelmi szakhatóság által 
elfogadott kezelési tervet kell kidolgozni, amely magába foglalja az egyes védelmi zónákat és a zónákra 
vonatkozó területhasználati előírásokat. A helyi jelentőségű természetvédelmi területeken folyó építési 
és egyéb területfelhasználási tevékenység csak a kezelési tervben előírtak betartásával történhet. 

(3) A vízfolyások és vízparti területek természetközeli állományú szakaszait meg kell őrizni.  

(4) A Duna menti hullámtér a 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet értelmében természeti területként 
kezelendő. 

(5) Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes 
rendelet értelmében Budakalász a kiemelten fontos érzékeny természeti területekkel érintett települések 
közé tartozik. Annak érdekében, hogy ez alapján a természeti értékek megőrzésével folytatott 
mezőgazdasági tevékenységek központi támogatásban részesülhessenek, a szabályozási tervben védett 
természeti területekként jelölt mezőgazdasági területeken csak olyan tevékenység folytatható, ami nem 
veszélyezteti a természeti értékek fennmaradását. 

(6) A közigazgatási területen a vízgazdálkodásban kedvezőtlen irányú változtatásokat eredményező 
tevékenység nem engedélyezhető. A kedvezőtlen hatás utólagos felmerülése esetén a tevékenység 
felfüggeszthető, vagy felszámolható. 

(7)  A degradált területeken területegységenként természetvédelmi szakhatóság által véleményezett és 
engedélyezett tájrehabilitációs terv alapján élőhelyrekonstrukció hajtandó végre. 

(8) A védett területeket érintő - vagy arra hatással lévő - műszaki beavatkozásokat úgy kell elvégezni, 
hogy az érintett területek értékeit a legkevésbé károsítsa, az élőhelyek fenntartásának esélyeit ne rontsa, 
a biológiai diverzitás fenntartásához szükséges ökológiai folyosókat lehetőség szerint ne vágja el. A 
műszaki létesítménnyel elvágott területek közötti kapcsolatot mesterségesen létrehozott ökológiai 
folyosó létesítésével kell biztosítani. A védelem nem jelenti ezen területek elzárását. Oktatási, nevelési 
és kutatási céllal, másodsorban korlátozott rekreációs funkcióval - a védetté nyilvánítási határozatban 
rögzített feltételek teljesítésével - lehetséges a területek hasznosítása. 

(9) Tovább kell folytatni az ökológiailag érzékeny területek kutatását, felmérését. Az értékes részleteket a 
tulajdonviszonyok, fenntartási viszonyok rendezésével távlatban védetté kell nyilvánítani. 

(10) A táj karakterét, kedvező képét megváltoztató beavatkozások nem engedélyezhetők. A 
(távlatilag) belterületbe kerülő területek átmeneti hasznosítása jelenlegi művelésük fenntartásával 
biztosítandó. 



 

 112

V. FEJEZET 

KÖZMŰELLÁTÁS, KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK1 

Általános előírások 

145. §  
 
(1) Épületekre építésére engedély csak az épület rendeltetésszerű használatához szükséges  

közművesítés meglétének vagy kiépítésének biztosítása esetén adható. 

(2) A közműhálózatok és közműlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a 
megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. 

(3) A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságait biztosítani kell. A védőtávolságon 
belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető. 

(4) Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-, épület-, 
műtárgyépítés stb.) esetén a kivitelezés során a meglevő közművezetékek nyomvonalával, vagy 
közműlétesítmény telepítési helyével ütköző meglevő közművezetékek, vagy közműlétesítmények 
kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni. 

(5) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, vagy 
szabványos keresztezés kiépítésekor azoknak -szükség esetén- egyidejű rekonstrukciójáról is 
gondoskodni kell.  

(6) A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a 
célszerű közös kivitelezés érdekében. 

(7) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos 
területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati 
összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű 
számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad elépíteni. 

(8) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények 
betartására is figyelemmel kell lenni. 

(9) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek, vagy 
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 

(10) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, ill. a meglevő 
közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 

(11) Új közművek építésekor a megszüntetendő vezetékeket el kell távolítani. 

(12) A település teljes közigazgatási területén közművet vezetni csak abban az esetben lehetséges, ha az 
út szélessége min. 8 méter. Csak elektromos hálózati igény esetén 6 m útszélesség elfogadható. 

A fenti előírásoktól eltérni csak abban az esettekben lehet, amennyiben a szabályozási terv eltérő 
útszélességeket, szabályozási szélességeket állapít meg. 

 

Víziközművek2 
146. §  

 
(1) Telken, földrészleten ivóvízbekötés csak akkor engedélyezhető, ha a szennyvízelvezetése vagy 

elhelyezése megoldott.  

(2) Ásott vagy fúrt kútból  származó szennyvizet tilos közcsatornába vezetni. 

                                                      
1 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
2 Módosította  Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 14/2005.(VII.20.) sz. rendelete 
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(3) Lakóterületen építési engedélyt adni csak a közüzemi vízhálózatra történő rákötés lehetőségének 
biztosítása mellett lehetséges. 

(4) A község területén, a már csatornázott területen valamint a hidrogeológiai védőidomok és a hullámtér 
területén építési engedélyt adni csak abban az esetben lehetséges, ha a teljes közművesítés biztosított. 

(5) A beépítésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi ingatlanként nyilvántartott területeken  
szennyvíztároló nem építhető még átmeneti jelleggel sem, kivéve a - nagymértékben beépített- Berdó és 
Dunapart II.területeket, ahol a csatornahálózat kiépültéig telkenként legfeljebb egy lakó vagy 
üdülőegységig – a hidrogeológiai védőidomok területét (A és B jelű) és a hullámterek és vízjárta 
területen található ingatlanokat kivéve– ideiglenesen engedélyezhető a zárt szennyvíztároló elhelyezése 
és üzemeltetése az alábbi feltételekkel:  

- az ideiglenes tároló akkor felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, ha vízzáró, nem 
szennyezi a talajt és a talajvizet, nem szikkasztja a szennyvizet, 

- vízzáró kivitel ellenőrzése a kivitelezés alatt 

- 48 órás időtartamú szivárgáspróba a hozzáférés garantált kizárásával a használatbavételi 
engedély kiadása előtt. 

- a csatornahálózathoz való csatlakozás után az ideiglenes tárolót ártalommentesen fel kell 
számolni 

(6) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem 
engedélyezhető. 

(7) Beépítésre nem szánt területen zárt szennyvíztározó medencében kell a keletkező szennyvizeket 
összegyűjteni. A zárt szennyvíztározó medencékből az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt 
szennyvízleürítő helyre kell szállítani. Szennyvízszikkasztó műtárgyak létesítése nem engedélyezhető. 

(8) A lakóházzal beépíthető külterületi mezőgazdasági területeken az (5) bek. szerinti előírások 
figyelembe vételével egy lakóegységig építhető szennyvíztároló. 

(9) A szennyvízcsatorna megépítése után az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatornára való 
rákötésre.  

(10) A szennyvízcsatorna megépítése után, a csatornával ellátott területeken az építési engedélyt 
kiadni, csak a csatornára történő rákötés igazolásával lehet. 

(11) A vállalkozási területen keletkező, a megengedettől eltérő szennyezettségű szennyvizeket telken 
belül elő kell tisztítani (olaj-, zsír-, hordalékfogó stb.), a közcsatornákba csak megfelelő előtisztítás után 
szabad bevezetni. Az előtisztítást a hatóságok által előírt mértékben kell elvégezni. 

(12) A vízfolyások (patakok), vízfelületek (tavak) partéleitől 6-6 m az árvédelmi töltéslábaktól 10-10 
m, a nyílt árkok mentén legalább az egyik oldalán min. 2 m, a másik oldalán min. 1 m szélességű sáv a 
karbantartás számára szabadon hagyandó. 

(13) Árvízvédelmi töltéslábtól 10-10 m-en belül közmű nem fektethető. Mindennemű tevékenység 
csak az illetékes VIZIG hozzájárulásával végezhető. 

(14) Bányaművelés alatt álló területen kialakuló vízfelületet a bányászás fennállásáig hasznosítani 
nem szabad. A bányászat befejezésekor, a kötelező rekultiváció elvégzése után engedélyezhető 
utóhasznosítás. 

(15) A település hosszú távú arculatformálását meghatározó csapadékvíz elvezetési tanulmányterv 
készítendő és az építésbe vont területeken, a rekonstrukciós területeken és az átalakuló területeken a 
csapadékvíz elvezetést már annak megfelelően kell kiépíteni. 

(16) A magasabban fekvő területekről lefolyó csapadékvizek ellen a beépített területeket övárkok 
létesítésével kell megvédeni. Az övárkok belterületi nyílt árkokba csatlakozása előtt hordalékfogók 
telepítése szükséges. 

(17) Csapadékvizet tilos közcsatornába vezetni. 
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(18) Új utcanyitásoknál, útrekonstrukciónál, útépítéseknél - a kedvezőbb utcakép kialakítása 
érdekében - lehetőleg már zárt csapadékvízgyűjtő csatornahálózatot kell építeni, befogadóig elvezetni, 
szükségszerűen a befogadót is rendezni kell. 

(19) Az árvízvédelmi gáttal védett patakokba, a Dunába való becsatlakozást árvédelmi szempontból 
zsilipműtárgy létesítésével kell megoldani. A töltésbe építendő műtárgyak vízjogi engedély kötelesek. 

 
Energiaközművek 

147. §  
Villamosenergia 

 

(1) A nagyfeszültségű 120, ill. a középfeszültségű 20 kV-os oszlopra fektetve épített villamos 
hálózatok előírások, az MSZ 151 sz. szabvány szerint rögzített biztonsági övezetét szabadon kell 
hagyni. 120 kV-os vezeték biztonsági övezte a szélső áramvezetőktől vízszintesen és a 
nyomvonalaikra merőlegesen mért 13-13 m távolságban levő függőleges síkokig terjed, a szélső 
szálak távolságát figyelembe véve ez 18-18 m a tartóoszlopsor tengelyétől mérve. A 20 kV-os 
vezeték védőtávolsága külterületen 5-5 m, belterületen 2,5-2,5 m a szélső szálaktól. A szélső szálak 
távolsága 3 m. 

(2) Új villamosenergia -közép- és kisfeszültségű, közvilágítási- hálózatokat építeni csak földkábeles 
módon szabad engedélyezni. 

(3) Ahol a meglevő hálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre fennmarad, területgazdálkodási 
szempontból, az utca-bútorozási és utca-fásítási lehetőség biztosítása érdekében a hálózatokat 
közös oszlopsorra kell összevonni. Ezekben az utcákban párhuzamosan új oszlopsor elhelyezésére 
engedély nem adható. Oszlopsorral terhelt utcában új villamosenergia, vagy hírközlő hálózat már 
csak kábelbe fektetéssel engedélyezhető. 

(4) 1 
 

Megújuló erőforrások hasznosítása 
 
(4) A település területén a megújuló erőforrásokat hasznosító berendezések a 2001. évi CX. törvény a 

villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 
betartásával telepíthetők. 

(5) A megújuló erőforrást hasznosító eszközök elhelyezésénél figyelembe kell venni a Pest megye 
területrendezési terve e célt szolgáló övezetit. 

(6) A megújuló energiaforrást hasznosító eszközök nem helyezhetők el: 

− Települési régészeti és építészeti örökségvédelmi területein 
− Vízbázis védőövezeteiben (Hidrogeológiai „A” és „B” védőterület) 
− Természetvédelmi oltalom alá tartozó területeken  

− Duna-Ipoly Nemzeti Park területén 
− Országos jelentőségű természetvédelmi területen (Gyógynövénykutató Intézet botanikus 

kertje) 
− Helyi jelentőségű természetvédelmi területen 

illetve azok védőövezeteiben 
− Felszíni vizek mentén beépítésre nem szánt területeken a partéltől számított 25 m-en, a beépítésre 

szánt területeken 10 m-en belüli védősávban 
− Tavak mentén 

− 100 m-es külső védősávban (Omszk-tó kivételével) 
− Omszk-tó külső 40 m-es védősávjában 
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− 10 m-es belső védősávban 
− Árvízvédelmi gátak körömvonalától számított 10 m-en belül 
− Erózió által veszélyeztetett területeken 
− Vízmosásos, belvízveszélyes területeken 

 
 
 

Gázellátás1 
 

(7) A földgázvezeték biztonsági övezete a földgázvezeték falsíkjától nagyközépnyomású vezeték esetén 
9-9 m. A középnyomású vezeték biztonsági övezete az átmérőtől függően jobbra-balra 5-5 m, a 
kisnyomású vezetéké 3-3 m. 

A Klisovác utca térségében húzódó Alag – Pilisvörösvár DN 800 földgáz szállítóvezeték biztonsági 
övezetére 6/1982. (V.6.) IpM rendelet előírásai érvényesek. 

(8) A gázelosztás középnyomású, új utcák szabályozási szélességét ennek megfelelően kell alakítani. 

(9) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. 
A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés a 
telek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetők. 

(10) Gáztároló melléképítmény nem helyezhető el -terepszint alatti fedett kialakítású sem- MK jelű 
mezőgazdasági területen. 

(11) Üdülőterületen gáztároló melléképítmény csak az OTÉK 21.§ szerint helyezhető el. 

 
Mikrohullámú összeköttetés2 

 
(12) Az ország teljes területén a mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, Antenna 

Hungária Rt-vel egyeztetett magassági korlátozás betartandó. 

(13) A település területén antenna csak az egyes övezetekre vonatkozó előírásokba foglalt 
korlátozásokkal helyezhető el. 

(14) Az Ófalu keretövezetek területén, közkertekben, parkban, védett természeti területen, temető 
területén, játszótéren önálló antennatorony nem építhető. 

 
(15)  A kereskedelmi, mezőgazdasági keretövezetben a legnagyobb önálló antenna-  torony magassága 

20,0 m lehet. 
 
(16)  Önálló adóantenna torony nem helyezhető el a gyermek-oktatási-egészségügyi létesítmények 

telkén és azok építményein, valamint ezek telkének határától mért 100,0 m-en belül. 
 
(17)  A lakó, településközponti vegyes keretövezetek területén az építményekre elhelyezhető adó 

antenna, amely az épület legmagasabb pontját nem haladhatja meg 4,0 m-rel. 
 
(18)  A beépítésre nem szánt területeken közlekedési célú közterületek határától antenna tornyot 

magasságának legalább 1,5-szeres távolságára lehet telepíteni. 
 
(19) Önálló adótorony szerkezete ragasztott fatartó lehet. A meglévő falazott kémények felhasználhatók 

torony céljára. 
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(20)  Azokban az építési övezetekben, fejlesztési területeken, ahol tömbnagyságú építési terület alakul 
ki, ott a közművezetékek, távközlés, a kábel-TV vezetékei csak föld alatti alépítményben helyezhetők 
el. 

 
 

Távközlés1 
 

(21) A távközlési hálózatot létesítésekor ill. rekonstrukciójakor célszerű földkábelbe, ill. alépítménybe 
helyezve föld alatt vezetve építeni. A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, 
valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és 
a hírközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.  
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VI. FEJEZET 

Átmeneti rendelkezések1 

148. §  
(1) A fejlesztésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásba külterületi ingatlanként nyilvántartott területeken  a 
belterületbe csatolásig az ingatlan szabályos kialakítása, megfelelő közmű és útkapcsolata megléte esetén 
a szabályozási terven jelöltek szerinti mezőgazdasági területek beépítésére vonatkozó övezeti előírások 
szerinti beépítés, hasznosítás lehetséges. Az építési engedéllyel rendező épület átépíthető, bővíthető 
rendeltetésének megváltoztatása nélkül.  

(2) A telekalakítás és útkialakítás vonatkozásában az új területfelhasználáshoz kapcsolódó övezeti 
előírásokat kell figyelembe venni. A beépítési előírásokat a mezőgazdasági terület szabályozási 
előírásai szerint kell megállapítani. 

(3) A művelés alól való kivonásig a területeket az eredeti művelési ágnak megfelelően kell hasznosítani. 

(4) Az építési övezetbe sorolt, de szabályozási tervkészítési kötelezettséghez kötött, SZT jelű területeken, 
csak a terv jóváhagyása után lehet építkezni. 

 

Záró rendelkezések 

149. §  

 

(1) Ez a rendelet egyes rendelkezései az alábbiakban felsorolt kivételekkel 2005.augusztus 01-én lépnek 
hatályba: 
a)   Budakalász Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Lenfonó előtti területre 

vonatkozó 66.§ Vt-4 jelű építési övezet előírásainak hatályba lépéséről, a területre készítendő 
hatástanulmány ismeretében, külön rendeletben dönt.  

 
b) A szabályozási terven jelöltek szerinti  „Üvegházat területére” vonatkozó : 

− E rendelet 77.§-ba foglalt  beépítésre vonatkozó általános előírásokra vonatkozó módosító 
rendelkezések 

− E rendelet 78.§-ba foglalt zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírásokra módosító 
rendelkezései 

− E rendelet 79.§-ba foglalt Ü-Gksz-1 jelű építési övezeti előírások módosító rendelkezései 

2005.október 01-én lépnek hatályba. 

A rendelkezések hatályba lépéséig az „Üvegházak területére” vonatkozó Budakalász Nagyközség 
Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2002.(X.18.) számú rendelet 72.§, 73.§ 
továbbá 74.§ előírásait változatlan formában kell alkalmazni.  

 
c) A Meredet utcától É-K-re,  a Berdó terület feltárását szolgáló alternatív útnak, mint szabályozási 

vonalnak a hatályba lépéséről a képviselő-testület, az útépítésével összefüggésben készítendő 
környezetvédelmi, szociológiai és gazdasági tanulmány ismeretében, külön rendeletben dönt. 

 

(2) E rendelet rendezéseit, a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 
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1. sz melléket 
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2. sz melléket 
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3. sz melléket 
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1.sz. függelék 

A település régészeti területei  

 
 

- Pomázi területre átnyúlóan ( Szentistvántelepi  temetőnél, római-kori   villa, a középkori 
Szencze falu és templom helye különösen védendő ) 

  - Taván felett:    rézkori edények 
  - Prekobrdó:   kora vaskori lelet 
  - Pomázi út felett - temető:  őskori telep nyomai 
  - Gyógynövény Kutató RT: csontváz-lelet - védendő 
   (kertje és a hozzá tartozó szántóföld)  
  - „Ófalu” központ:  középkori kalász-falu helye 
  - Kálvária:   középkori templom helye - védendő 
  - Batsányi utca környéke: Török-kori lelet 

- Dunai-kisföldek:  kora avar-kori temető nyomai - védendő,  (Kavicsbánya 
keleti oldala és a Szentendrefelé vezetőgát között) római  mérföldkő 

  - Lupa csárda környéke: római  kori  őrtorony - védendő,  bádeni kultúra temetője 
  - Transzformátorház: késő bronz-kori urnasír  (Táncsics M. u.) 
  - Dunai-kisföldek:    római-kori út - védendő 
  - Pusztatemplom: késő bronz-kori urnatemető, római-kori őrtorony, 

- (Barát-pataktól északra) közép-kori falu -, védendő régészeti terület  
- A Lupa-szigeti terület -A Lupa-szigeti elágazás és a Szentendre felé menő gát találkozásának 

északi térségében: koravaskori, római kori lelőhelyek 
  - Budakalász Bevásárlóközpont területén (CORA) római kori, Árpád-kori lelőhelyek. 

- Békásmegyer északi határa - Üröm keleti határa-Budakalász déli vége által határolt térségben 
római kori bánya. 

- 3/24 kelta és középkori kerámia 
- Zöld barlang: különböző korú szorványleletek az őskortól a késő középkorig (Nagy Kevély 

hegy keleti oldala) 
- Idősek otthona 
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2.sz. függelék 
 

Prekobrdó területén nyilvántartott helyi jelentőségű védett fák jegyzéke 
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3.sz. függelék 
 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek felsorolása 
 

Szabályozási terven FAT szerint 
  

0139/6 – 0139/39 0139/2
20131/2 0131/2
20131 0133
20058/26 
20137/3 0137/3
0137/6 
0137/7 
0137/8 
20105 0105
20058/8 058/4
20058/9 0117/3
20058/10 0117/4
20058/11 0117/7
20058/12 
20058/13 
20058/14 
20058/15 
20058/16 
20058/18 
20058/28 
20058/29 
20058/30 
058/31 – 058/358 
20120/2 0120/2
20121 0121
20117/6 0117/6
20054/11 054/11
20049/62 049/62
20049/127 049/127
20051/95 051/95
20051/99 051/99
20058/19 0116
20060 060
20120/7 0120/7
20120/8 0120/8
20120/9 0120/9
20120/10 0120/10
20120/11 0120/11
20119 0119
0120/32 0120/28
0120/33 
0120/34 
20110 0110
20120/19 0120/19
20120/20 0120/20
20120/25 0120/25
20120/27 0120/27
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20120/29 0120/29
20120/30 0120/30
20120/31 0120/31
0112/9 – 0112/37 0112/1
0111/10 0111/2
0111/11 
0111/12 0111/3
0111/13 
0111/14 
20111/4 0111/4
0111/15 - 0111/34 0111/9
45 45
53 53
54 54
55 55
20017/2 017/2
20017/3 017/3
20017/10 017/9
20017/11 
20232/3 0232/3
20232/4 0232/4
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4.sz. függelék 
 

Budakalász közigazgatási határán belül található országos jelentőségű természetvédelmi területek 

 
- 20194/2 hrsz.-ú telek 
- 20214/5 hrsz.-ú telek 
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5.sz. függelék 

Kivonat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendeletből   

A felszín alatti vízbázisok védőövezeteire vonatkozó korlátozások 

  Felszíni és felszín 
alatti  

vízbázisok 

 Felszín alatti 
vízbázisok  

hidrogeológiai 
   belső  külső  A  B 
   védőövezetek  védőövezetek 
          
 Beépítés, üdülés         
          
 Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása  -  -  -  o 
 Lakó- vagy irodaépület csatornázással  -  x  +  + 
 Lakóépületek csatornázás nélkül  -  -  x  o 
 Szennyvízcsatorna átvezetése  -  x  o  o 
 Szennyvíztisztító telep  -  -  o  + 
 Házi szennyvíz szikkasztása  -  -  o  o 
 Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és 
üzemeltetése 

 -  -  -  x 

 Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok 
lerakása) 

 -  -  -  o 

 Építési hulladék lerakása  -  -  o  + 
 Temető  -  -  x  + 
 Házikertek, kiskertművelés  -  -  o  o 
 Sátorozás, fürdés  -  x  +  + 
 Sportpálya  -  x  +  + 
          
 Ipar         
          
 Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, 
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása 

   
- 

   
- 

   
- 

   
- 

 Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása  -  -  -  o 
 Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő 
szennyvízelvezetéssel 

   
- 

   
x 

   
o 

   
+ 

 Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, 
feldolgozása, tárolása 

 -  -  x  o 

 Veszélyeshulladék-ártalmatlanító  -  -  -  x 
 Veszélyeshulladék-lerakó  -  -  -  - 
 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő  -  -  x  o 
 Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik 
tárolása 

 -  -  -  o 

 Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás  -  -  -  - 
 Salak, hamu lerakása  -  -  o  o 
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  Felszíni és felszín 
alatti  

vízbázisok 

 Felszín alatti 
vízbázisok  

hidrogeológiai 
   belső  külső  A  B 
   védőövezetek  védőövezetek 
 Mezőgazdaság         
          
 Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül  -  +  +  + 
 Növénytermesztés  -  o  o  o 
 Komposztálótelep  -  -  x  o 
 Önellátást meghaladó állattartás  -  -  x  o 
 Legeltetés, háziállat tartás  -  o  o  + 
 Szervestrágyázás  -  o  o  + 
 Műtrágyázás  -  o  o  o 
 Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre  -  -  -  o 
 Hígtrágya- és trágyalé leürítés  -  -  -  - 
 Szennyvízöntözés  -  -  -  o 
 Tisztított szennyízzel való öntözés  -  -  o  + 
 Növényvédő szerek alkalmazása  -  o  o  o 
 Növényvédő szer-kijuttatás légi úton  -  -  -  o 
 Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés  -  -  -  x 
 Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek 
elhelyezése 

 -  -  -  o 

 Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása  -  -  x  o 
 Szennyvíziszap tárolása  -  -  x  o 
 Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése  -  -  x  o 
 Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és 
működtetése 

 -  -  -  o 

 Haltenyésztés, haletetés  -  -  o  o 
          
 Közlekedés         
          
 Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok-
rendszerrel 

 -  x  o  + 

 Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-rendszerrel  -  x  +  + 
 Egyéb út  -  -  x  + 
 Vasút  -  -  o  + 
 Gépkocsiparkoló  -  -  o  + 
 Üzemanyagtöltő-állomás  -  -  x  o 
 Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia  -  -  o  + 
          
 Egyéb tevékenység         
          
 Bányászat  -  -  x  o 
 Fúrás, új kút létesítése  -  o  o  o 
 A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység  -  -  o  o 
Jelmagyarázat: 
      
 -  =  Tilos 
 x  =  új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környez  etvédelmi felülvizsgálat 

vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 
 o  =  új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a 

környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményétől függően megengedhető 

 +  =  nincs korlátozva 
 




