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1. településszerkezeti terv

Rajzjegyzék
- Szerkezeti terv M=1:15000 
- Szabályozási terv M=1:4000 (1-23 szelvény)
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2. szabályozási terv és helyi építési szabályzat 
(rendelet tervezet)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 
……... számú rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának 
megállapításáról 

ZÉSZ 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése az épített környezet alakításáról és védelmérõl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, 
továbbá településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) 
kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 4. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással 
élve Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (továbbiakban ZÉSZ) 
megállapítására az alábbi rendeletet alkotja:

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területeken egyaránt területet alakítani, épületet és más építményt, mûtárgyat építeni, 
felújítani, átalakítani, korszerûsíteni, bõvíteni, lebontani, használni (a továbbiakban építési 
tevékenységet folytatni), valamint mindezekre hatósági engedélyt adni  az általános érvényû 
elõírások, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendelet (OTÉK) elõírásai, valamint e rendelet és hozzá tartozó szabályozási terv 
együttes alkalmazásával, azok elõírásainak megfelelõen szabad. 

Településszerkezet, területfelhasználás
2. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre nem szánt és beépítésre szánt területbõl 
áll. 
a) A beépítésre szánt területeket az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos 
építési használatuk szerint

1. lakó-
1.1nagyvárosias lakó- (jele: Ln)
1.2kisvárosias lakó- (jele: Lk)
1.3kertvárosias lakó- (jele: Lke)
1.4falusias lakó- (jele: Lf)

2. vegyes-
2.1 településközpont vegyes- (jele: Vt)
2.2 központi vegyes- (jele: Vk)

3. gazdasági-
3.1 kereskedelmi, szolgáltató- (jele: Gksz)
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3.2 ipari- (jele: Gip)
4. üdülõ-

4.1 üdülõházas- (jele: Üü)
5. különleges- (jele: K)

területként különbözteti meg a szabályozási terv.

b) A beépítésre nem szánt területeket használatuk általános jellege szerint 
1. közlekedési-

1.1 közúti közlekedési, közmûelhelyezési- (jele: KÖu)
1.2 vasúti közlekedési- (jele: KÖk)
1.3 légi közlekedési- (jele: KÖl)

2. zöld- (jele: Z)
3. erdõ-

3.1 védelmi erdõ- (jele: Ev)
3.2 gazdasági erdõ- (jele: Eg)
3.3 egészségügyi- szociális, turisztikai erdõ- (jele: Ee)

4. mezõgazdasági-
4.1 kertes mezõgazdasági- (jele: Mk)
4.2 általános mezõgazdasági- (jele: Má)

5. vízgazdálkodási- (jele: V)
területként (területfelhasználási egységként) különbözteti meg a szabályozási terv.

(2) A belterületi határvonalat, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt övezeteket, azok 
határvonalait, a tömbön belüli övezethatárokat, közterületi szabályozási vonalakat, valamint a 
területek övezeti jelölését és egyéb szabályozási elemeket a rendelet mellékletét képezõ 
szabályozási terv ábrázolja.

Telekalakítás általános szabályai
3. §

(1) Az övezetek és építési övezetek területén a kialakítható telkek megengedett legkisebb 
szélességét 

- a szabályozási tervben meghatározott kötelezõ vagy irányadó építési vonal esetén e 
vonalon és attól a telek belseje felé mért 20 m-es sávban,

- kötelezõ vagy irányadó építési vonal hiánya esetén az építési hely területén bármely, a 
telek belseje felé mért 20 m-es sávban

kell biztosítani.

(2) Az övezetek és építési övezetek területén meglévõ telkek összevonhatók, illetve 
útszabályozással érintett terület leválasztható abban az esetben is, ha az így létrejövõ telek 
méretei nem érik el a kialakítható legkisebb telekméreteket. Az építési lehetõség 
meghatározása során az így létrejövõ területet meglévõ telekként kell kezelni, és az építési 
lehetõség megállapítására a beépíthetõ legkisebb telek méreteit meghatározó szabályozás 
vonatkozik.

(3) Úszótelek területe bõvíthetõ. Új úszótelek csak terepszint alatti személygépkocsi tároló 
épület számára alakítható ki.  

Úszótelek meghatározása: a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 
2. § c) pontja.

(4) Közmûvek mûtárgyainak telke úszótelekként bármely övezetben – az övezeti elõírásoktól 
függetlenül – kialakítható.

Az építés általános szabályai
4. §
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(1) Az övezetek és építési övezetek területén építési tevékenységet folytatni az övezetre 
meghatározott beépíthetõségnek megfelelõ telekméret esetén építési telken lehet. 

Az építési telek meghatározása: az épített környezet alakításáról és védelmérõl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdés 6. pont.

A telek beépíthetõ, ha az övezetre meghatározott beépíthetõ legkisebb telekszélesség 
- kijelölt kötelezõ vagy irányadó építési vonal esetén e vonalon és attól, a telek belseje 

felé mért 20 m-es sávban,
- kötelezõ vagy irányadó építési vonal hiánya esetén az építési hely területén bármely, a 

telek belseje felé mért 20 m-es sávban teljesül.

(2) Beépítésre nem szánt területen az építési tevékenységnek nem feltétele a szabályozási 
terv szerinti telek kialakítása, ugyanakkor az építési tevékenység csak a tervezett szabályozás 
figyelembevételével, annak szabályai szerint lehetséges. 

(3) Az övezetek és építési övezetek területén épületet elhelyezni
- a szabályozási tervben jelölt építési hely esetén e területén belül az oldal és hátsókert 

általános szabályainak megtartásával, 
- építési hely jelöléssel nem rendelkezõ övezetek esetében pedig az elõ-, oldal és 

hátsókert általános szabályainak megtartásával lehet. 

(4) Az övezetek és építési övezetek területén elhelyezhetõ funkciójú, a telek rendeltetését 
meghatározó épületek közül az elsõként megvalósuló épületet

- kötelezõ építési vonallal szabályozott övezetek esetében e vonal mentén, 
- irányadó építési vonallal szabályozott övezetek esetében a környezõ beépítésnek 

megfelelõen e vonal mentén, vagy tõle legfeljebb 3 m-re, 
- kötelezõ vagy irányadó építési vonallal nem szabályozott övezetek esetében minimum 

5 m-es elõkerttel 
lehet elhelyezni.

(5) Az övezetek és építési övezetek területén minden építményt a környezettel, a 
településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani. A létesítés során az övezetek 
rendeltetésének megfelelõen, a helyszíni adottságokat figyelembe véve úgy kell eljárni, hogy 
a létesítmény ne akadályozza a szomszédos telkek és építmények, önálló rendeltetési 
egységek zavartalan, rendeltetésszerû használhatóságát. Illeszkedjen a környezet és a 
környezõ beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. Az övezet területének jelentõs 
megújulása, vagy beépítési intenzitásának változása esetén járuljon hozzá a táj- és 
településkép esztétikus, a kor építészeti szellemének megfelelõ és minõségi alakításához.
Az építészeti adottságokhoz történõ illeszkedés során, különös tekintettel figyelembe kell 
venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait.

(6) Beépítésre szánt övezet területén, ahol a meglévõ beépítettség meghaladja az övezetben 
megengedhetõ maximumot a fõépület egy részének bontása után a lebontott rész 50 %-a 
visszaépíthetõ akkor is, ha ez meghaladja az övezetre megengedhetõ maximális
beépítettséget.

(7) Védett épülethez csatlakozó újonnan kialakított homlokzat vagy homlokzat szakasz
legfeljebb 3 m magasság-különbségû lehet.

(8) A nagyvárosias lakó-, kisvárosias lakó- és a településközpont vegyes építési övezetek 
területén zártsorú beépítési mód esetén az épület utcai építési határvonalra merõlegesen mért 
vetületi hossza az oldalhatáron mért 20 m-es mélységtõl indított 45 0-os szögön belül kell, 
hogy maradjon.

(9) A beépítésre nem szánt övezetek területén csak áttört kerítés létesíthetõ, melyeket 
útszabályozással érintett telkek esetén a szabályozási vonalra, vagy attól beljebb lehet 
elhelyezni. 
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Lakó- és üdülõterületek, továbbá a településközpont vegyes építési övezetek területein tömör 
kerítés legfeljebb 2 m, áttört kerítés pedig legfeljebb 2,5 m lehet. Tömbön belüli telekhatár 
esetén a kerítés vonalában elhelyezett támfal és a tömör kerítés együttes magassága az 
alacsonyabb terepszinttõl számított, mely nem lehet több az elõzõekben meghatározott 
értéknél, azaz 2 m-nél. 

(10) Távközlési célú adótornyok az általános mezõgazdasági övezet területén, kivételes 
esetben a gazdasági erdõ övezet területén létesíthetõk. Más övezetekben a meglévõ 
építmények felhasználásával alakíthatók ki, helyezhetõk el építési engedély köteles távközlési 
építmények úgy, hogy azok mûemléki, városképi vagy tájvédelmi szempontból a szakmai 
kívánalmaknak megfeleljenek, a kialakult állapotot meghatározóan ne változtassák meg. A 
lakó funkciót tartalmazó épületektõl, gyermek-, és egészségügyi intézmények épületétõl 100 
m távolságra legyenek. 

(11) A beépítésre szánt terület telkein a hátsókertben garázs vagy tároló épület elhelyezése 
abban az esetben engedélyezhetõ, ha a tömb telkeinek legalább 30 %-án a hátsókert már 
beépített. A hátsó telekhatár mentén az épület tûzfalas kialakítású kell, hogy legyen, melynek 
magassága legfeljebb 3,5 m lehet.

(12) A nem hatályos szabályok szerint elhelyezkedõ építménytõl telepítési távolságot nem kell 
tartani, ha a tervezett építmény meglévõvel szemben lévõ (átfedõ) homlokzati szakasza 
tûzfalas kialakítású.

(13) Falusias- és kertvárosias lakóterületi övezetekben az elõkertben terepszint alatti 
építmény elhelyezhetõ.

(14) Falusias- és kertvárosias építési övezetek, valamint a kertes mezõgazdasági övezetek 
területén nem az építési sávba esõ, de az elõ-, oldal- és hátsókert szabályainak megfelelõen 
elhelyezett meglévõ épületnek egyszeri 12 m2-es beépített alapterületi növelése 
megengedett.

(15) Beépítésre szánt területen elõkert nélküli új építés esetén a földszinti lakások utcafronti 
helyiségeinek ablak - parapet magassága nem kerülhet 1,70 m-nél közelebb a csatlakozó 
közterület szintjéhez.

(16) Az építési övezetek területén bõvítéssel létrejövõ építmény túllépheti az övezetben 
megengedett legnagyobb építménymagasságot, ha a bõvítés során a bõvítmény 
építménymagassága nem haladja meg annak az övezetre elõírt megengedett legnagyobb 
mértékét.

(17) Két m2-nél nagyobb felületû hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és 
reklám-, cég- vagy címtábla erdõ- és mezõgazdasági övezet területén, falusias- és 
kertvárosias lakóterületen nem helyezhetõ el. 

(18) Lakó- és vegyes rendeltetésû övezetek területén épületek közterületre nézõ homlokzatán 
a közterületrõl látható módón nem helyezhetõ el zavaró létesítmény (klímaberendezés, 
antenna, stb.).

(19) Falusias és kertvárosias lakóterületi övezetekben az építési telken önálló tároló- és 
garázsépület utcai oldalon, építési fronton nem létesíthetõ.
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II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Nagyvárosias lakóterület
5. §

(1) A nagyvárosias lakóterület (Ln) jelû sûrû beépítésû, több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) Ln-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény, 
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 50 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 12,5-16,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség        m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 20 (10)

c) Az övezet területének egyedi elõírásai: 
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 100%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

(3) Ln-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény, 
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 60 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 12,5-16,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség        m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 10 (5)
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c) Az övezet területének egyedi elõírásai: 
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 100%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

- Az övezet területének Ady Endre utcai frontján az utcára nézõ homlokzati felület 
építménymagassága legfeljebb 10,5 m lehet.

(4) Ln-3 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény, 
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 9,0-16,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 1100

Kialakítható legkisebb telekszélesség        m 25

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 25

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 30

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 70%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint a telekhatár átlagmagassága. 

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(5) Ln-4 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény. 

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 100

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m K*

Kialakítható legkisebb telek területe m2 -

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség        m -

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 0

* Lapostetõs épületnél a kialakult építménymagasság magastetõ és beépített tetõtér építése esetén 1,5 m-
rel növelhetõ.

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezet (tömb) területén épület bõvítése és átalakítása csak abban az esetben 

engedélyezhetõ, ha az új rendeltetési egységek, vagy a megváltozott rendeltetések 
normatív személygépkocsi elhelyezése az övezet területén belül biztosítható. 
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- Terepszint alatti építmény az övezet területén gépkocsi elhelyezés számára 
kialakítható. A terepszint alatti személygépkocsi tároló terepszint feletti felépítménnyel 
kiegészülhet az alépítmény alapterületének legfeljebb 10 %-val.

Kisvárosias lakóterület
6. §

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

(2) Lk-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek)  % 50 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 7,5-10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 20 (10)

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 100%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(3) Lk-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb négy lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület,
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- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek)  % 40* (60)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -6,5**

Kialakítható legkisebb telek területe m2 400

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 12

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 30 (20)

* 400 m2 telekterület alatt 50%.
** Dózsa György utcai építési telkek esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 60%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 80%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

(4) Lk-3 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 9,0-12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                       m2 1100

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 25

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 25

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 30



14.

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 70%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint a telekhatár átlagmagassága. 

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(5) Lk-4 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 7,5-10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 1100

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 25

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 25

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 30

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 70%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint a telekhatár átlagmagassága. 

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(6) Lk-5 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,

- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
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- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek)  % 40* (60)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 6,0-7,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 400

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 12

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 30 (20)

* 400 m2-nél kisebb telekterület esetén 50 %.

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 60%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 80%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

(7) Lk-6 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek)  % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 6,0-7,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 800

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 25

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 20

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 40

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 60%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint a telekhatár átlagmagassága. 
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(8) Lk-7 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek)  % 50 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 9,0-12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 20 (10)

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 100%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(9) Lk-8 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.
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c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek)  % 50 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 6,0-9,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség               m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 20 (10)

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 100%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

Kertvárosias lakóterület
7. §

(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésû, összefüggõ nagy kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek 
elhelyezésére szolgál. 

(2) Lke-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 25

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -5,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe        m2 800

Kialakítható legkisebb telekszélesség m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 16

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 60

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
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- Az övezet területén a területre meghatározott építési hely, valamint az elõ-, oldal- és 
hátsókert szabályainak nem megfelelõen elhelyezett épület lakóépület számára át nem 
minõsíthetõ, át nem alakítható és nem bõvíthetõ.

(3) Lke-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,
- egészségügyi épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -5,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség              m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 50

(4) Lke-3 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,
- egészségügyi épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 25
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Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -5,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 800

Kialakítható legkisebb telekszélesség    m 22

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 16

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 60

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezet területén a területre meghatározott építési hely, valamint az elõ-, oldal- és 

hátsókert szabályainak nem megfelelõen elhelyezett épület lakóépület számára át nem 
minõsíthetõ, át nem alakítható és nem bõvíthetõ.

(5) Lke-4 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,
- egészségügyi épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 20

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -5,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1500

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 1200

Kialakítható legkisebb telekszélesség      m 24

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 20

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 60

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezet területén a területre meghatározott építési hely, valamint az elõ-, oldal- és 

hátsókert szabályainak nem megfelelõen elhelyezett épület lakóépület számára át nem 
minõsíthetõ, át nem alakítható és nem bõvíthetõ.

(6) Lke-5 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,
- egészségügyi épület, 
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
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- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -5,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség  m 22

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 50

(7) Lke-6 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb egy lakás,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód ikres

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -7,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe     m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 50

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Ikres építési móddal új épület nem építhetõ.
- Meglévõ ikres beépítésû épület átalakítása, bõvítése az épület tömegének, utcafronti 

megjelenésének változása esetén csak akkor engedélyezhetõ, ha az ikres beépítés 
párját képezõ szomszédos épület átalakítása vele egy ütemben, építészetileg 
összehangoltan történik.

(8) Lke-7 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
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- legfeljebb hat lakásos lakóépület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -7,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe        m2 800

Kialakítható legkisebb telekszélesség              m 22

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 18

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 50

(9) Lke-8 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- legfeljebb négy lakásos lakóépület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 20

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -7,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1500

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 1200

Kialakítható legkisebb telekszélesség    m 24

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 22

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 60

(10) Lke-9 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
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- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -6,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe      m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség              m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 50

(11) Lke-10 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -5,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 720

Kialakítható legkisebb telekszélesség              m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 20

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 50
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(12) Lke-11 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- legfeljebb két lakás,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- egészségügyi épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- komposztáló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -6,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 720

Kialakítható legkisebb telekszélesség             m 22

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 20

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 50

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezet telkein csak egy épület építhetõ.

Falusias lakóterület
8. §

(1) A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, a mezõ és 
erdõgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású 
kereskedelmi, szolgáltató és kézmûipari építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Lf jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- telkenként legfeljebb két lakás,
- mezõ és erdõgazdasági (üzemi) építmény,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró hatású kézmûipari épület,
- a fenti rendeltetést kiszolgáló tárolóépület, garázs.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- közmûpótló mûtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
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- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 
mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),

- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- háztartási célú kemence, húsfüstölõ, jégverem, zöldségverem,
- állatkifutó,
- trágyatároló, komposztáló,
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ,
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30, max. 600m2

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m lakóépület -5,0
gazdasági épület -6,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe    m2 800

Kialakítható legkisebb telekszélesség  m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 16

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 40

d) Az övezet területének egyedi elõírásai:
− Az övezet területén az oldalkert minimális mértéke 6,0 m.

Településközpont vegyes terület
9. §

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló 
építmények elhelyezésére szolgál amelyek alapvetõen nincsenek zavaró hatással a lakó 
funkcióra. 

(2) Vt-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egészségügyi épület,
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 50 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 5,0-7,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 400

Beépíthetõ legkisebb telek területe                    m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 12

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 20 (10)

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 100%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 
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- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.

(3) Vt-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
- oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 50 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 7,5-10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 20 (10)

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 100%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági
elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

- Az övezet területének Petõfi Sándor utcai frontján az utcára nézõ homlokzati felület 
építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet, a legkisebb építménymagasság nem
korlátozott.

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.

(4) Vt-3 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
- oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 60 (80)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 9,0-12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 10 (5)

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

(sarokteleknél 100%) kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági 
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elhelyezésénél a környezõ terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület 
átlagmagassága. 

- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.

(5) Vt-4 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény,
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -5,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 22

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

(6) Vt-5 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -7,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 22

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

(7) Vt-6 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 2000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20
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(8) Vt-7 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 75 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 9,0-12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 K

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m K

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 0 (0)

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 100%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.

(9) Vt-8 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egészségügyi, szociális épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 75 (75)

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 6,0-9,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe     m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 20

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 10 (10)

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezet területén a Piac térre nézõ homlokzati felület építménymagassága legfeljebb 

7,5 m lehet.
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 100%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.
- Az övezet területén hagyományos beépítést õrzõ, vagy visszaidézõ építészeti egységet 

kell létrehozni. Utcával párhuzamos gerincû nyeregtetõs beépítés alkalmazandó, 
melynél a tetõ hajlásszöge 35-450 közötti kell, hogy legyen égetett agyagcserép, fém, 
vagy üvegfedéssel.

- Az övezet területén az épületek tömegalakítását, építészeti arculatukat az egykori 
telekalakulatok szélességének megfelelõ tagolással kell kialakítani.

- Szomszédos épületek párkánymagasságai legalább 0,6 m-rel térjenek el egymástól.
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(10) Vt-9 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség % 100 

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 K

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m -

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 0

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 100%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

(11) Vt-10 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
- oktatási, egészségügyi épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség % 75 

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 12,5-16,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 K

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m -

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 10

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 100%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

(12) Vt-11 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
- oktatási, egészségügyi épület.
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b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség (saroktelek) % 75 (80) 

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 720

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m 18/22*

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 10 (5)

* Saroktelek esetén legalább az egyik utcai homlokvonal hossza 22 m.

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 100%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

- Az övezet területén hagyományos beépítést õrzõ, vagy visszaidézõ építészeti egységet 
kell létrehozni. Utcával párhuzamos gerincû nyeregtetõs beépítés alkalmazandó, 
melynél a tetõ hajlásszöge 35-450 közötti kell, hogy legyen égetett agyagcserép, fém, 
vagy üvegfedéssel.

- Az övezet területén az épületek tömegalakítását, építészeti arculatukat az egykori 
telekalakulatok szélességének megfelelõ tagolással kell kialakítani.

- Szomszédos épületek párkánymagasságai legalább 0,6 m-rel térjenek el egymástól.

(13) Vt-12 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- lakóépület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egészségügyi épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség % 100

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 7,5-9,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 övezet területe

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 övezet területe

Kialakítható legkisebb telekszélesség         m -

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m -

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (saroktelek) % 0

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az övezetben az utcai földszinten lakások nem létesíthetõk.
- Az övezet területén hagyományos beépítést õrzõ, vagy visszaidézõ építészeti egységet 

kell létrehozni. Utcával párhuzamos gerincû nyeregtetõs beépítés alkalmazandó, 
melynél a tetõ hajlásszöge 35-450 közötti kell, hogy legyen égetett agyagcserép, fém, 
vagy üvegfedéssel.

Központi vegyes terület
10. §

(1) A központi vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsõsorban 
központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Vk-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
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- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -7,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 2000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                 m2 2000

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 30

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 30

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 

kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(3) Vk-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- sportépítmény,
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,
- üzemanyagtöltõ.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 10 000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 10 000

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 60

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 60

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 25

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 

kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(4) Vk-5 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 50

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 3000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K
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Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 40

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

(5) Vk-6 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- sportépítmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 50

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 16,0-22,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 3000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 40

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(6) Vk-7 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- vásárcsarnok

Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 100

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 övezet területe

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 övezet területe

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m -

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m -

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % -

(7) Vk-8 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5
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Kialakítható legkisebb telek területe m2 2000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 25

(8) Vk-9 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- oktatási épület,
- sportépítmény.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség % 60

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 10,5-16,0

Kialakítható legkisebb telek területe m2 2000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 80%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint az építési telekhez csatlakozó közterület átlagmagassága. 

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet terület 
11. §

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsõsorban nem jelentõs zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Gksz-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- mindenfajta, nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások,
- igazgatási, egyéb iroda épület,
- sportépítmény,
- egyéb közösségi szórakoztató épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 3000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                       m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség                 m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K
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Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

(3) Gksz-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- mindenfajta, nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások,
- igazgatási, egyéb iroda épület,
- sportépítmény,
- egyéb közösségi szórakoztató épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 50

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 3000

Beépíthetõ legkisebb telek területe     m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 10

(4) Gksz-3 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- mindenfajta, nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások,
- igazgatási, egyéb iroda épület,
- sportépítmény,
- egyéb közösségi szórakoztató épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -7,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 3000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

(5) Gksz-4 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- mindenfajta, nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód zártsorú

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -6,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 K

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m K

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 0
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(6) Gksz-5 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- mindenfajta, nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
- egyéb iroda épület,
- sportépítmény,
- egyéb közösségi szórakoztató épület.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m 6,0-10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 3000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 3000

Kialakítható legkisebb telekszélesség                  m 50

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség m 40

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 15

Ipari gazdasági terület 
12. §

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek 
zavaró hatásuknál fogva más beépítésre szánt területen nem helyezhetõk el.

(2) Gip-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei.
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 40

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5*

Kialakítható legkisebb telek területe m2 5000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség        m 40

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 20

*A technológiai tároló építmény magassága nem korlátozott.

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az építési telken kialakuló zöldfelület területébõl a telek területének legalább 20 %-a 

fásítandó.

(3) Gip-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei.
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 50

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -12,5
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Kialakítható legkisebb telek területe m2 5000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség        m 40

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség   m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 10

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Az építési telken kialakuló zöldfelület területébõl a telek területének legalább 10 %-a 

fásítandó.

Üdülõházas üdülõ terület
13. §

(1) Az üdülõházas üdülõterület sûrû beépítésû, 6 m építménymagasságot meghaladó 
elsõsorban üdülõépületek elhelyezésére szolgáló terület, amely elhelyezése, mérete, 
kialakítása és felszereltsége, valamint infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú 
tartózkodásra alkalmas, és amely túlnyomóan változó üdülõi kör hosszabb tartózkodására 
szolgál.

(2) Üü-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- üdülõ és szálláshely szolgáltató épületek,
- kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -15,0 (max. 18,0*)

Kialakítható legkisebb telek területe m2 3000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 3000

Kialakítható legkisebb telekszélesség m 40

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 40

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 40

* Az épület homlokzati síkjának legmagasabb pontja.

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 50%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint a telekhatár átlagmagassága.

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(3) Üü-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- üdülõ és szálláshely szolgáltató épületek,
- kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -12,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 2000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                    m2 2000

Kialakítható legkisebb telekszélesség m 30
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Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m 30

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 40

c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
- Terepszint alatti építmény az építési telek teljes területén, 50%-os beépítettséggel

kialakítható. A terepszint alatti építmény magassági elhelyezésénél a környezõ 
terepszint a telekhatár átlagmagassága.

- Új épület építése esetén az épület engedélyezési tervdokumentációjának részeként 
kertépítészeti és növénytelepítési terv készítése szükséges.

(4) Üü-3 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- üdülõ és szálláshely szolgáltató épületek,
- kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek.

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 15

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -6,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1500

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

Kialakítható legkisebb telekszélesség m 30

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m K

Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke % 60

Különleges terület
14. §

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendõ építmények, 
e szabályozásban megnevezett intézményi funkciók különlegessége miatt – helyhez 
kötöttségük, a környezetükre gyakorolt jelentõs hatásuk, vagy a környezetük külsõ hatásaitól 
szükséges védelmük – az elõzõek szerinti területektõl eltérõ területek.
Az övezet területén a tervben jelölt közcélú intézmények és azok rendeltetésszerû 
mûködéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetõk el. Az övezetben a tulajdonos, a 
használó, illetve a személyzet számára szolgáló lakások is létesíthetõk.

(1) Kb jelû övezet 
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- bíróság és börtön
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(2) Kbá jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- bánya, bányamûveléssel kapcsolatos építmények
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(3) Ke jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- egyházi terület, templom, egyházi hivatal, rendház, stb.
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:
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(4) Ket jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- erdei tábor és építményei
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(5) Kh jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- hulladék-elhelyezéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos terület és építményei
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(6) Kk jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- kórház és szociális intézmények területe és építményei
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(7) Km jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- múzeum és mûvelõdési intézmények területei és építményei
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(8) Ksf jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- strand, termálfürdõ, uszoda és kemping területe, azok építményei
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(9) Ksp jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- sportterület és építményei
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

(10) Kt jelû övezet
a) Az övezet rendeltetése és területén elhelyezhetõ építmények:
- temetõ területe és építményei
b) Az övezet területének normatív elõírásai:
c) Az övezet területének egyedi elõírásai:

III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közúti közlekedési és közmûelhelyezési terület
15.§

KÖu jelû övezet
A közúti közlekedésre és közmûelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, 
kerékpárutak, a közterületi gépjármû parkolók, a járdák és a gyalogutak, mindezek 
csomópontjainak, vízelvezetési rendszerének és környezetvédelmi létesítményeinek, továbbá 
közmûvek, hírközlés és energia ellátás építményeinek elhelyezésére szolgál.

(1) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- közlekedési- és közmûépítmény,
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- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szolgáltató épület,
- közlekedési igazgatási épület, pályaudvar,
- többszintes parkolóház, személygépkocsi tároló, garázs épület,
- üzemanyagtöltõ állomás,
- köztárgyak, szobrok, emlékmûvek, kerti építmények.

(2) Az övezet területének normatív elõírásai:

(3) A közmûhálózatok és létesítmények számára az elõírások szerint védõtávolságot kell 
biztosítani. A védõtávolságon belül mindennemû tevékenység csak az illetékes üzemeltetõ 
hozzájárulásával engedélyezhetõ.

(4) Utak alatt a közmûvek elrendezésénél a távlati összes közmû elhelyezési lehetõségét 
biztosítani kell. A közmûvek elrendezésénél az utcák fásítási lehetõségét is biztosítani kell.

(5) A közmûvezetékeket és közmûlétesítményeket közlekedési és közmûterületen kell 
elhelyezni, ettõl eltérõ elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetékjog biztosítása mellett 
engedélyezhetõ.

Vasúti közlekedési terület
16. §

KÖk jelû övezet
A vasúti közlekedésre szolgáló terület a közforgalmú vasutak és létesítményeinek 
elhelyezésére szolgál.
(1) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:

- vasúti közlekedési építmények, 
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- vasúti igazgatási épület.

Légi közlekedési terület
17. §

KÖl jelû övezet
A légi közlekedésre szolgáló terület a repülõtér és létesítményeinek elhelyezésére szolgál.
(1) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:

- közlekedési építmények, 
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- légi igazgatási épület.

Zöldterület
18. §

Z jelû övezet
A zöldterület beépítésre szánt területek által határolt intenzív kialakítású és fenntartású 
zöldfelület.
A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetõnek és használhatónak 
kell lennie.
(1) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:

- a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenõhely, tornapálya, játszótér, 
stb.),

- a terület fenntartásához szükséges épület.
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Erdõterület
19. §

(1) Az erdõterületek olyan beépítésre nem szánt területek, amelyek jellemzõen az erdõ 
folyamatos fenntartásának céljára szolgálnak, továbbá azok a nem erdõ mûvelési ágban 
nyilvántartott területek, amelyek az erdõmûveléshez, az erdõhasználathoz, valamint a 
vadgazdálkodáshoz szükséges építmények, létesítmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az erdõterületek az építésszabályozási rendeltetési célok szerint, de azzal a kitétellel, 
hogy az esetleges építési igénybe vételkor az erdõk védelmérõl szóló törvényben 
meghatározottak a mérvadók az alábbi övezetekre tagozódnak:

a) az Ee jelû övezet területei a turisztikai- céllal hasznosított meglévõ és létesíthetõ új 
erdõterületek,

b) az Ev jelû övezet területei a védelmi céllal hasznosítandó meglévõ és létesíthetõ új 
erdõterületek, 

c) az Eg jelû övezet területei a gazdasági céllal hasznosítandó meglévõ és létesíthetõ új 
erdõterületek, 

(3) Meglévõ, üzemtervezett erdõk területén az építésszabályozás övezeti besorolását 
meghatározó üzemtervi elsõdleges rendeltetés szerinti területi határvonalat – az övezet 
határát - az építési igény idõszerûvé válásakor szükséges kijelölni. Tervezett erdõterületek 
övezeti besorolását a Szabályozási terv és jelen elõírások határozzák meg, melyet az új erdõk 
üzemtervezésekor az üzemtervben meghatározandó elsõdleges rendeltetéssel egyeztetni kell.

(4) Az Ee jelû erdõövezetben elhelyezhetõ a turisztikai használatot is szolgáló gyalogutak. 
valamint 10 ha fölötti területen az erdõ rendeltetésének megfelelõ épületek és építmények 
1% beépítettséggel.

(5) Az Ev jelû védelmi célú erdõk övezetében elhelyezhetõ építmények a máshol és másként 
nem létesíthetõ:

a) nyomvonal jellegû építmények és mûtárgyak,
b) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minõsülõ építmények,
c) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló mûtárgyak.

(6) Az Ee jelû erdõövezetben 10 ha fölötti területen az erdõ rendeltetésének megfelelõ 
épületek 0,5% beépítettséggel.

(7) Erdõterületen, az erdõterület igénybevételével építmény csak az erdõ védelmérõl szóló 
törvénnyel (Evt.) összhangban, csak indokolt esetben helyezhetõ el. Az erdõgazdasági 
övezetekben minden engedélyköteles építési munka, területhasználat-módosítás csak az 
erdõk védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggõ országos hatályú 
jogszabályok alapján és az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben 
történhet, de mindenkor figyelemmel az erdõ védelmérõl szóló törvény (Evt.) vonatkozó 
szakaszaira.

(8) Az erdõterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illõ kialakítással, 
hagyományos szerkezettel, hagyományos színezéssel, 20°-45°közötti szimmetrikus 
tetõhajlásszöggel létesíthetõk.

(9) Az erdõövezetekben az építési helyet és azon belül az épület, építmény helyét az Elvi 
Építési Engedélyben az építési hatóság az erdészeti hatósággal egyetértésben jelöli ki.

(10) Az üzemtervezett erdõk fenntartásáról és kezelésérõl az érvényes erdészeti üzemterv 
rendelkezik.

(11) Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó területeken erdõsítés csak õshonos fafajok 
felhasználásával történhet. A nem védett területek erdõsítésénél legalább egyharmad 
elegyarányban õshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.
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Kertes mezõgazdasági terület
20. §

A kertes mezõgazdasági terület a szõlõ- és gyümölcstermesztés, kertmûvelés számára 
szolgáló terület. 

(1) Mk-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- tárolás és pihenés célját szolgáló épület,
- terepszint alatti építmény (pince),
- fóliasátor, üvegház,
- 3000 m2-nél nagyobb telek esetén lakóépület, kiskereskedelmi, vendéglátó és 

szálláshely szolgáltató épület,
- állattartó építmény.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
- közmûpótló mûtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- háztartási célú kemence, húsfüstölõ, jégverem, zöldségverem,
- állatkifutó,
- trágyatároló, komposztáló,
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ,
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % - 720-1500 m2 telekterület esetén – 5%
- 1500-3000 m2 telekterület esetén – 1500 m2-re vetítetten 5 

% + 1500 m2 feletti telekterületre vetítetten 3 %
- 3000 m2 telekterület felett – 1500 m2-re vetítetten 5 % + 

1500-3000 m2 telekterületre vetítetten 3 % + 3000 m2 feletti 
telekterületre vetítetten 2%

Megengedett legkisebb és legnagyobb 
építménymagasság 

m - tárolás és pihenés célját szolgáló épület esetén 3,5 m
- lakó-,kereskedelmi-, vendéglátó és szálláshely szolgáltató 

épület esetén 5,0 m
- mezõgazdasági üzemi épület esetén 7,5 m

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 720

Kialakítható legkisebb telekszélesség m 12,0

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m - 9,0
- lakó-, kereskedelmi-, vendéglátó- és szálláshely szolgáltató, 

valamint mezõgazdasági üzemi épület elhelyezése esetén 16,0

(2) Mk-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- tárolás és pihenés célját szolgáló épület,
- terepszint alatti építmény (pince),
- fóliasátor, üvegház,
- állattartó építmény.

b) Az övezet területén elhelyezhetõ melléképítmények:
- közmûbecsatlakozási mûtárgy,
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- közmûpótló mûtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

mûtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedõ lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdõmedence, napkollektor, 
- kerti épített tûzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetõ legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,
- háztartási célú kemence, húsfüstölõ, jégverem, zöldségverem,
- állatkifutó,
- trágyatároló, komposztáló,
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
- kerti szabadlépcsõ (tereplépcsõ) és lejtõ,
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

c) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % - 720-1500 m2 telekterület esetén – 5%
- 1500-3000 m2 telekterület esetén – 1500 m2-re vetítetten 5 

% + 1500 m2 feletti telekterületre vetítetten 3 %
- 3000 m2 telekterület felett – 1500 m2-re vetítetten 5 % + 

1500-3000 m2 telekterületre vetítetten 3 % + 3000 m2 feletti 
telekterületre vetítetten 2%

Megengedett legkisebb és legnagyobb 
építménymagasság 

m - tárolás és pihenés célját szolgáló épület esetén 3,5 m
- mezõgazdasági üzemi épület esetén 7,5 m

Kialakítható legkisebb telek területe m2 1100

Beépíthetõ legkisebb telek területe                         m2 720

Kialakítható legkisebb telekszélesség m 12,0

Beépíthetõ legkisebb telekszélesség  m - 9,0
- mezõgazdasági üzemi épület elhelyezése esetén 16,0

Általános mezõgazdasági terület
21. §

(1) Az általános mezõgazdasági terület a szántóföldi mezõgazdasági termelés, rét- és 
legelõgazdálkodás céljára szolgáló terület.

(2) Má-1 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- a terület rendeltetéséhez kapcsolódó mezõgazdasági építmény

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 3

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -7,5

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 10 000

c) Az övezetben több telekbõl álló, legalább 30 ha nagyságú birtoktest kialakítható. 
Birtoktest esetén az adott övezetben elõírt legnagyobb beépíthetõség a birtoktesthez 
tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható 
(birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10.000 m2-t (1ha) eléri és a beépítés a 
szomszéd telek rendeltetésszerû használatát nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén 
létesíthetõ bruttó alapterület legfeljebb a birtoktest 1%-os alapterületével megegyezõ 
nagyságú lehet.
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(3) Má-2 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:

Az övezet területén építmény nem helyezhetõ el.

(4) Má-3 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- üzemi mezõgazdasági építmény

b)Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 30

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m -10,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 5000

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 K

(5) Má-4 jelû övezet
a) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:
- a terület rendeltetéséhez kapcsolódó mezõgazdasági építmény,
- lakóépület. 

b) Az övezet területének normatív elõírásai:
Építési mód szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség % 3

Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság m lakóépület -5,0
gazdasági épület -7,5

Kialakítható legkisebb telek területe m2 -

Beépíthetõ legkisebb telek területe                                        m2 10 000

c) Az övezetben több telekbõl álló, legalább 30 ha nagyságú birtoktest kialakítható. 
Birtoktest esetén az adott övezetben elõírt legnagyobb beépíthetõség a birtoktesthez 
tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható 
(birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10.000 m2-t (1ha) eléri és a beépítés a 
szomszéd telek rendeltetésszerû használatát nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén 
létesíthetõ bruttó alapterület legfeljebb a birtoktest 1%-os alapterületével megegyezõ 
nagyságú lehet.

Vízgazdálkodási terület
22. §

V jelû övezet
A vízgazdálkodási terület a folyóvizek, állóvizek medre és parti sávja, a közcélú nyílt 
csatornák medre és parti sávja, a vízbeszerzési területek, valamint az árvízvédelmi töltések 
és építmények területe.
(1) Az övezet területén elhelyezhetõ építmények:

- A terület rendeltetésének megfelelõ vízgazdálkodási építmények. 
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IV. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM

Táji és természeti értékek védelme
23. §

(1) A természetközeli állapotú területeken (természeti terület) - az ember által csekély 
mértékben befolyásolt élõhelyek, tájrészletek – a területhasználat módosítása, építéssel 
összefüggõ tevékenységek csak, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhetõ.24

(2) A jogszabály által meghatározott Natura 2000 területeket érintõ használatmódosítás és 
építés csak a természetvédelmi hatósággal egyeztetve a Natura 2000 területekre vonatkozó 
hatályos elõírások szerint történhet. 

(3) Az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek az Országos Területrendezési Tervvel 
összhangban a természetvédelmi hatóság jóváhagyásával hasznosíthatóak. Az ökológiai 
hálózathoz tartozó területet felhasználni csak úgy szabad, hogy a területhasználat az 
életközösségek természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget ne károsítsa, 
illetve a természeti értékeket ne veszélyeztesse.

(4)A helyi jelentõségû természetvédelmi területekre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Közgyûlésének a természeti értékek védelmére alkotott vonatkozó rendeletét és a alkalmazni. 
Alapvetõen minden olyan tevékenység tilos, ami a védetté nyilvánítás okát megszünteti, vagy 
károsítja.

(5) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetáció, a természetes 
élõhelyek védelmét a kivitelezés és a végleges területfelhasználás során egyaránt biztosítani 
kell. A mederrendezés csak tájrehabilitációs terv alapján, azzal megalapozott vízjogi engedély 
szerint történhet.

(6) A meglévõ fásított közterületek, közterületi fasorok, az építési telkek településképi 
szempontból értékes faegyedei, valamint az utcaképet meghatározó településképi jelentõségû 
gyepes zöldsávok és zöldfelületek védendõ zöldfelületi elemek, amelyek építéssel járó 
rendezése, változtatása csak a Magyar Építészkamara „K” besorolásával rendelkezõ  
tájépítészmérnök bevonásával készített építési engedély alapján történhet.

(7) A fák védelmérõl szóló országos hatókörû jogszabály által nem szabályozott építési telkek 
– kivéve a gazdasági területek fásítását - meglévõ fás növényzete védelme érdekében a 
telekhasználatot, az építést, a telek használatát akadályozó, legalább 10 cm-es törzsátmérõt 
fát (kivéve a gyümölcsfákat) kivágni csak rendkívül indokolt esetben, az építési hatóság 
elõzetes hozzájárulásával, a bejelentési kötelezettség  teljesítését és a fapótlási kötelezettség 
feltételeirõl szóló megállapodást követõen szabad.

(8) A fakivágási engedély kizárólag szakirányú végzettségû mérnök által készített fakivágási 
terv és helyszíni szemle alapján adható ki. A fakivágási tervben minimálisan fel kell tüntetni a 
fatudományos nevét, 1,0m magasságban mért törzsátmérõjét, lombkoronájának legnagyobb 
kiterjedését, becsült  korát és egészségi állapotát. 
(9) Az elõírható fapótlás érvényes fakivágási engedély esetén kivágott  fák törzsátmérõjével 
egyenértékû állomány kell legyen. Engedély nélkül kivágott fák a törzsátmérõ kétszeresének 
megfelelõ mértékben pótolandók. Fapótlásra kizárólag faiskolai elõnevelt sorfa egyedek 
használhatóak. 

(10) Amennyiben a telken az elõírt mennyiség nem telepíthetõ el, úgy ún. famegváltási díj  a 
település zöldfelületeinek létesítésére, fenntartására elkülönített költségvetési keretbe be  
történõ megfizetésével lehet a különbséget  megváltani. 

(11) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közmûvezetékek elhelyezésénél, 
átalakításánál elsõbbséget kell biztosítani a fasorok, közcélú növényzetek 
elhelyezhetõségének, fennmaradásának.
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(12) Helyi jelentõségû természetvédelmi területek: Deák tér, Dózsa liget, Göcsej vendéglõ 
kertje, Biológiai oktatókert, Azáleás-völgy, Aranyoslápi forrás, Hársfa az olai temetõben, 
Hársfák az olai vasútállomáson, Szenterzsébethegyi szelídgesztenye. Védettek továbbá a 
város híres platánsorai is: a Platán sor egyedei, Landorhegy utcai platánok, Bíró Márton utcai 
platánok és a Zrínyi utcai platánok. 

(13) Helyi védelemre javasolt természeti területek: Válicka-völgye, Pálosfai -patak völgye, 
Zala völgy Natura 2000 által nem érintett területei, Alsó erdõ, Csácsi arborétum, Botfai 
vadgesztenyék, ebergényi tölgy, bazitai szelídgesztenye.

Régészeti értékek védelme
24. §

Építészeti értékek védelme
25. §

Általános környezetvédelmi elõírások
26. §

(1) A város igazgatási területén állattartás, állattartás célját szolgáló építmény elhelyezése az 
önkormányzat állattartás szabályozásáról szóló rendelete, a jelen elõírások és a vonatkozó 
egyéb jogszabályok, hatósági elõírások együttes figyelembevételével engedélyezhetõ.

(2) A város igazgatási területén, ahol állattartó telepek létesítése és üzemeltetése a 
vonatkozó szabályozás szerint lehetséges, csak olyan állattartó telepet szabad üzemeltetni, 
ahol a keletkezõ trágya kezelése, ártalmatlanítása a környezet veszélyeztetése nélkül 
megoldott. Új állattartó telep a beépítésre szánt terület határától mért 500 m-en belül nem 
létesíthetõ. A meglévõ állattartó telepeken új építményt elhelyezni, a telep rendeltetését 
megváltoztatni csak a fenti követelmények megtartásával lehet.

(3) Állattartó építmények és trágyatároló elhelyezése esetén a ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ 
VÁROS KÖZGYÛLÉSE által, az állatok tartásáról szóló rendelete szerinti védõtávolságokat kell 
tartani.

(4) Vízfolyások, csatornák mederrendezése csak természetbarát módon történhet, a partjuk 
mentén levõ természeti területek, növényállományok károsítása nélkül. Vízfolyások, 
csatornák, vízelvezetõ árkok, védgátak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelõ, 
üzemeltetõ köteles folyamatosan gondoskodni.

(5) A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédõ szert, 
mûtrágyát, útszóró anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésû, zárt tárolóban 
szabad elhelyezni.

(6) A termõföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának 
termõrétegét (humusz) le kell szedni és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.

(7) Potenciálisan károsodott területeken az építési engedélyezési eljárás során 
szakhatóságként minden esetben be kell vonni az illetékes Környezetvédelmi Felügyelõséget.

(8) Külszíni anyagnyerõ helyek, bányák területét a bányászat megszüntetése után a 
tulajdonos, üzemeltetõ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen köteles újrahasznosításra 
elõkészíteni.
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Levegõtisztaság védelem
27. §

(1) A város igazgatási területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények 
üzemeltethetõk, építhetõk, amelyek légszennyezõanyag-kibocsátása nem haladja meg a telek 
területe szerinti kibocsátási határértékeket. A város területén új építmény létesítése, meglévõ 
épület átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása csak a levegõ-tisztaság jogszabályba 
foglalt követelményei megtartása mellett, a legjobb elérhetõ technika alkalmazása esetén 
engedélyezhetõ.

Zaj elleni védelem
28. §

(1) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó 
létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb helyhez kötött külsõ zajforrás 
(üzemi létesítmény) csak abban az esetben tervezhetõ, létesíthetõ, üzemeltethetõ, építhetõ, 
bõvíthetõ, felújítható, korszerûsíthetõ, bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha az 
általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében a vonatkozó rendeletben vonatkozó 
határértékeket nem haladja meg.

(2) A beépítésre szánt belterületi építési övezetek közlekedési zajnak kitett területei és a 
közlekedési területek között – amennyiben védelem nem került kialakításra – az építési 
engedélyezési eljárás során zajcsökkentést szolgáló kötelezettségeket kell elõírni.

Ivóvíz bázis védelem
29. §

(1) Az ivóvízbázis védõterületén belül található telkek építési korlátozással érintettek. Az jelölt 
vízvédelmi védõtávolságon belül építési tevékenység külön jogszabályi elõírások alapján 
engedélyezhetõ. 

(2) Az ivóvízkutak feltüntetett 100 m-es külsõ hidrogeológiai védõidomát az egyedi védõidom 
meghatározás után annak megfelelõen módosítani kell. Valamennyi vízfolyás partélétõl 
számított 20m-es sávon belül épületet elhelyezni nem lehet.
Az ivóvízkutak belsõ védõidomán belül csak a vízkivétel létesítményei és olyan más 
létesítmények helyezetõk el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait 
szolgálják.

(3) A felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védõ övezetében csak a külön jogszabályban 
meghatározott korlátozás alapján lehet engedélyt kiadni.

Hulladékgazdálkodás
30. §

(1) Kommunális hulladék, állati hulla, szippantott szennyvíz és szennyvíziszap csak az erre a 
célra létesített, hatósági engedéllyel rendelkezõ telepen, lerakóhelyen helyezhetõ el. A város 
területén a kommunális szilárd hulladék lerakására szolgáló regionális szemétlerakó helyét a 
szabályozási terv jelöli ki. Egyéb területen hulladékot elhelyezni csak az illetékes engedélyezõ 
hatóság által kiadott egyedi engedély alapján szabad.

(2) Az egyes építési övezetekben és övezetekben –hulladékgazdálkodási területek kivételével 
– csak a tevékenység során keletkezõ veszélyes hulladék tárolhatók, kizárólag ideiglenesen, 
fedett helyen és a környezet veszélyeztetését kizáró módon.
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(3) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a 
vonatkozó jogszabályok és hatósági elõírások betartásával tárolható. Gazdasági övezetben 
használatbavételi engedély csak abban az esetben adható ki, amennyiben a hulladékok 
átmeneti tárolásának feltételei a környezet veszélyeztetését kizáró módon biztosítottak. 
Ipari/gazdasági övezetben használatbavételi engedély csak abban az esetben adható ki, 
amennyiben a szennyezett és szennyezetlen csapadékvizek elkülönített gyûjtése, tárolása és 
kezelése a környezet veszélyeztetését kizáró módon biztosított.

(4) A telek tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a keletkezõ szennyvíz, trágya, 
kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt 
telepekre szállításáról.

(5) Élõvízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, 
szennyvizet vezetni tilos, a meglévõ szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni. Amennyiben 
ilyen szennyezés történik, akkor a szennyezõ, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az 
ingatlan tulajdonosa, használója a vonatkozó jogszabályok szerint köteles a szennyezés 
megszüntetésérõl gondoskodni.

Árvíz-, belvízvédelem
31. §

(1) A vízjárta területként szabályozott árvízzel érintett területekre építési engedély csak akkor 
adható, ha a terület bevédésre kerül, vagy a telkeket, ill. a telkeken az építési helyet a 
mértékadó árvízszintet 1,3 m-re meghaladó magasságig feltöltik. 

(2) Az árvízvédelmi töltések védõsávja mindkét oldalon a töltés lábától mért 10,0 – 10,0 m. A 
védõtávolságon belül épület, építmény, közmûlétesítmény nem helyezhetõ el. Mindennemû 
tevékenység csak az illetékes kezelõ és a KTVF engedélyével végezhetõ.

(3) A vizek természetes befolyását, ill. áramlását csak a vízügyi hatóság engedélyével, az 
általa meghatározott elõírások megtartása mellett szabad megváltoztatni.

V. KÖZMÛFELTÉTELEK

Csapadékvíz elvezetés
32. §

(1) Benzinkutak és új vagy építési engedély köteles rekonstrukció során kialakított 20 db 
gépjármû befogadóképességû vagy nagyobb gépkocsiparkolók felületérõl az összegyûjtött 
csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékcsatornába vagy vízfolyásba 
vezetni. Az elõtisztított csapadékvíznek ki kell elégíteni a területre vonatkozó – külön 
jogszabályban meghatározott – területi határértékeket.
20 db gépjármû befogadóképességû vagy nagyobb parkoló csak szilárd burkolattal alakítható 
ki.

(2) A VÍZIG kezelésében lévõ vízfolyások árvédelmi töltéseinek lábától 10-10 m, a VÍZIG 
kezelésû vízfolyások partélétõl 6-6 m, a társulati kezelésû vízfolyások partélétõl 4-4 m és az 
önkormányzati kezelésben lévõ vízfolyások, árkok partélétõl 2-2 m szélességû sávot 
karbantartás számára szabadon kell hagyni. A nyílt árkok karbantartására mindkét oldalon 
legalább 2 m sáv biztosítandó. A vízfolyások mentén 10,0 m-es sávon belül semmiféle 
építmény, még közmûvezeték sem helyezhetõ el, valamint e sáv deponálásra még 
átmenetileg sem használható.
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(3) A beépítésre szánt övezetek területein a szabályozási terven jelölt területeken a felszíni 
vizek elvezetését, a szükséges mûtárgyak építését és kezelését biztosítani kell, melyre 
vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba szolgalmi jogot kell bejegyezni.
A meglévõ csapadékvíz elvezetés esetén (zárt és nyílt) csak szolgalmi bejegyzést követõen 
adható építési engedély!

(4) A telekrõl csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezetõ árokba csak zártszelvényû 
vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezetõ árok a 
közút tartozéka, úgy abba a környezetébõl – a telkekrõl – csapadékvíz bevezetése csak az út 
kezelõjének hozzájárulásával történhet.

(5) Közmûfejlesztési díjat kell fizetni önkormányzati rendelet alapján a közterületi csatornára 
vagy árokra csatlakozás esetén.

Ivóvíz ellátás
33. §

(1) Az ivóvízellátó gerincvezetékek épülettõl, építménytõl mért védõtávolsága a vonatkozó 
ágazati elõírásokban rögzítettek szerint az adott vezeték-keresztmetszet mellett:

- 300 mm átmérõig 3m,
- 800 mm-ig 5m,
- 1200 mm-ig 7m,
- 1200 mm felett 8m.

(2) A védõtávolságon belül építmény elhelyezése nem, vagy csak a vezeték 
tulajdonosa/kezelõje hozzájárulásával a vezeték védelembe helyezésével engedélyezhetõ.

(3) A vízmûkutak védõtávolságát az ágazati elõírásoknak megfelelõen kell biztosítani. A 
jelenleg biztosított védõtávolságot a vonatkozó 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet alapján 
meghatározott védõtávolsággal annak érvénybe lépésekor módosítani kell.

(4) A termálvíz hasznosítására és védelmére a szakirányú szabványok és elõírások 
betartandók.

(5) A felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védõ övezetében csak a külön jogszabályban 
meghatározott korlátozás alapján lehet engedélyt kiadni.

Szennyvízelhelyezés 
34. §

(1) A szennyvíztisztító telep jelenlegi védõtávolsága 500 m. 

(2) Az ipari szennyvizeket a közcsatornákba csak megfelelõ elõtisztítás után szabad 
bevezetni. Az elõtisztítást a keletkezés telkén belül, a hatóságok által elõírt mértékben kell 
elvégezni.

(3) Élõvízfolyásba vagy zárt szennyvíz elvezetõ rendszerbe az iparterületekrõl ipari eredetû
szennyvíz csak a hatóságok által elõírt, megfelelõ kezelés után engedhetõ be.

(4) Szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezõ területeken épület átalakítása, bõvítése, 
rendeltetés megváltoztatása, vagy új épület építési esetén használatba vételi engedély csak 
csatlakozást követõen adható ki.

(5) Szennyvízcsatorna fejlesztési területeken építési engedélyezés során zárt gyûjtõ 
alkalmazása elfogadható azzal, hogy a gerinccsatorna kiépítését és üzembe helyezését 
követõen 30 napon belül csatlakozni kell a hálózatra. A zárt gyûjtõt használatba vételi
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engedélyig kell megvalósítani. A zárt gyûjtõ minõségi megfelelõségét a használatbavételi 
engedélyezési eljárás során igazolni kell.

(6) Szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkezõ területeken és a Polgármesteri Hivatal 
Mûszaki Osztálya által igazoltan szennyvízcsatorna fejlesztésekben nem szereplõ területeken -
legfeljebb két lakásos ingatlan esetén - zárt gyûjtõ vagy egyedi tisztító alkalmazható. Kettõnél 
több lakást tartalmazó ingatlan vagy 10 fõnél nagyobb befogadóképességû egyéb építmény, 
illetve árutermelõ gazdasági létesítmények elhelyezése esetén környezetvédelmi vizsgálat 
vagy hatástanulmány, illetve ezekkel egyenértékû egyedi vizsgálat szakhatósági véleményétõl 
függõen kell meghatározni a szennyvízkezelést és elhelyezést.

Gáz és kõolaj közmûvek
35. §

(1) A gáz- és kõolajüzemû létesítmények biztonsági övezetét a vonatkozó rendelet szerint 
biztosítani kell.

(2) A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétõl, ill. a kisajátított terület 
szélétõl vízszintesen 15 m, az átadó borítható szerelvényeitõl 26 m az építési tilalmi sáv.

(3) A kisnyomású gázvezeték védõtávolsága védelemmel építve 1-1 m-re csökkenthetõ.

(4) Nagy-, középnyomású földgázellátás esetén körzeti- vagy egyedi, középnyomású 
földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A 
tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetõk el. A 
berendezések a telkek elõkertjében, udvarán vagy az épület alárendeltebb homlokzatára 
szerelhetõk.

(5) A Zalaegerszeg közigazgatási területén áthaladó termékvezetékek védõtávolsága 
13-13 m a vezeték szélétõl mérve.
A mûködõ és üzemen kívüli, mûködõképes szénhidrogén-kutak védõterülete 50 m sugarú, a 
felhagyott szénhidrogén-kutak 10 m sugarú kör által határolt terület. 
A védõterületen belül építményt elhelyezni nem lehet. Bármilyen tevékenység csak a 
kútkezelõ hozzájárulásával végezhetõ.

Villamos-energia ellátás
36. §

A létesítendõ villamos közmûvek részére az alábbi biztonsági övezeteket kell biztosítani a
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmû biztonsági övezetérõl szóló rendelet alapján:

(1) A 120 kV-os országos villamos fõelosztóhálózat nyomvonala mentén, a vonatkozó ágazati 
szabványok szerint biztonsági védõtávolságot kell betartani, amely övezet mérete [m-ben]: a 
kül- és belterületen egyaránt a két szélsõ fázisvezetõtõl számított 13-13 m. Összességében: 
13 m + a tartószerkezet szélessége (mintegy 6 - max. 8 m) + 13 m = 34 m. Másként 
kifejezve a jelölt nyomvonaltól, mint tengelytõl számított 2 x 17 m.

(2) Az iparterületre vagy külterületre telepített 120/20 kV-os transzformátor állomás 
biztonsági övezete: a kerítéstõl vízszintesen mért 15 m, körben a telephelyen. A 
transzformátor állomás telephely mérete általában: 80 - max. 210 m x 100 m.

(3) A település vezetékes villamosenergia-ellátását szolgáló 20 kV-os középfeszültségû 
villamoshálózatok mentén - a meglévõ és tervezett szakaszokon - szabadvezetékes rendszer 
esetén biztonsági övezetet kell kijelölni és tartani, azaz:

a) Külterületen: a szélsõ fázisvezetõktõl számított 5-5 m szükséges, 
összesen max. 14 m
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b) Belterületen: a szélsõ fázisvezetõktõl számított 2,5-2,5 m szükséges, 
összesen max. 8 m, ill. az MSZ 151. szabvány elõírásait kell betartani belterületen.

Hírközlés 
37. §

(1) A mikrohullámú hírközlési összeköttetések védõtávolságán belül a bázisállomások közötti 
optikai rálátás biztosítása érdekében magassági korlátozás van érvényben az alábbiak szerint:

Antenna Hungária Zrt. által üzemeltetett Hegyhátsál – Bazita – Újudvar viszonylatú 
mikrohullámú összeköttetés:

A védõsáv szélessége a középvonaltól mérve 50 – 50 m.
Építési magasságkorlátozás a sáv alatt: 35 m.

Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett Bazita TV torony – Mûszaki épület (Ispotály köz 1.) 
viszonylatú mikrohullámú összeköttetés:

A védõsáv szélessége a középvonaltól mérve 15 – 15 m.
Építési magasságkorlátozás a sáv alatt: 

szakasz (km)
(TV toronytól mérve) építési magasságkorlátozás (m)

0-0,1 60

0,1-0,16 70

0,16-0,2 75

0,2-0,28 80

0,28-0,4 90

0,4-0,6 100

0,6-0,8 90

0,8-1,06 85

1,06-1,16 90

1,16-1,3 75

1,3-1,42 65

1,42-1,56 70

1,56-1,62 80

1,62-1,84 90

1,84-2,0 100

2,0-2,12 90

2,12-2,44 70

2,44-2,66 60

2,66-3,26 55

3,26-3,48 50

3,48-3,68 45

3,68-3,72 40

3,72-4,0 30

4,0-4,36 22

A védõsávban legfeljebb a feltüntetett építménymagasságú épület, mûtárgy építése 
engedélyezhetõ.

(2) Az építési engedély köteles távközlési célú adótornyok (a 4,0 m-t meghaladó méretû 
antennák, vagy a 6,0 m-t meghaladó méretû mûtárgynak minõsülõ antennatartó szerkezetek) 
az ÁM jelû mezõgazdasági területen, kivételes esetben a GE jelû gazdasági erdõövezetben 
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létesíthetõk. Más övezetekben a meglevõ építmények felhasználásával alakíthatók ki, 
helyezhetõk el építési engedély köteles távközlési építmények úgy, hogy azok mûemléki, 
városképi vagy tájvédelmi szempontból a szakmai kívánalmaknak megfeleljenek, a kialakult 
állapotot meghatározóan ne változtassák meg, és lakófunkciót tartalmazó épületektõl, ill. 
gyermek- és egészségügyi intézményektõl 100 m távolságra legyenek.

(3) Engedélyköteles táv- és hírközlési antennák létesítéséhez az engedély kiadásának 
feltétele, hogy elõzetesen városképi vagy tájképvédelmi sziluett-vizsgálat készüljön.

(4) Az antenna helyek számának csökkentése érdekében a különbözõ szolgáltatók 
berendezéseit lehetõség szerint közös tartószerkezetre szerelve kell telepíteni

(5) Hírközlési hálózatot lehetõleg közterületen vagy közlekedési és közmûterületen kell 
elhelyezni. Ha erre nincs lehetõség, az elhelyezést idegen ingatlan igénybevételével lehet 
megoldani.

(6) Városképvédelmi szempontból minden olyan esetben törekedni kell a hírközlési hálózatok 
terepszint alatti elhelyezésére, ha az védett vagy védendõ értéket veszélyeztet, vagy más 
módon zavaró hatású. Azokon a területeken, ahol a távközlési hálózatok föld felett 
vezethetõk, az erõsáramú és a hírközlési szabadvezetékeket közös oszlopsoron kell 
elhelyezni.

(7) Hírközlési hálózat homlokzatra szerelve nem vezethetõ.

(8) A közmûvezetékek és a közmûlétesítmények közterületen történõ elhelyezését a 
vonatkozó nemzeti szabványok elõírásai szerint, vagy azokkal legalább egyenértékû módon 
kell elvégezni.

VI. INTÉZKEDÉSI ELÕÍRÁSOK

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogi intézmények
38. §

Eljárási rendelkezések
39. §

(1) Természetes állapotában 50 %-nál meredekebb domboldalak beépítése során az épületek 
engedélyezési tervének részeként geotechnikai elemzést kell készíteni a terület 
csúszásveszélyességének feltérképezése érdekében.
Az épület helyén 1 m-nél nagyobb feltöltés, 20 %-nál meredekebb tereplejtés esetén, 
valamint csúszásveszélyes területeken az építési hatóság bármely építési övezetében 
elrendelheti az építési engedélykérelemhez a talajmechanikai szakvélemény készítését.
20 %-nál meredekebb lejtésû terep, valamint 1,0 m-nél mélyebb bevágásba kerülõ épület 
esetén, az építéshatóság elõírhatja terepbeavatkozási terv készítését, melynek keretében a 
felszíni és a rétegvizek elvezetésének mûszaki megoldása meghatározandó.

(2) Az építési telek közszolgálati jármûvek – különösen tûzoltó jármûvek – általi 
megközelíthetõségének eldöntésére az építési hatóság az érintett szervezetet(ket) 
szakértõként igénybe veheti. A szakértõ szervezet(ek) köteles(ek) arról nyilatkozni, hogy a 
jelenlegi út megfelelõ-e és a tervezett építmény életvédelmet szolgáló jármûvek számára 
hozzáférhetõ-e, illetve ennek hiányában határozza meg a megközelíthetõség minimális –
rendezési tervnek megfelelõ – feltételeit (út, útszakasz kiépíthetõségét).
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Záró rendelkezések
40. §

(1) A ZÉSZ rendelkezéseit a rendelet hatályba léptetését követõen indított államigazgatási 
ügyben kell alkalmazni.

(2) A rendelet (ZÉSZ) hatályba lépésével egyidejûleg a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Képviselõ-testületének …………………………………számú rendelete hatályát veszti. 

(3) A ZÉSZ rendelkezéseinek megsértése szabálysértési eljárást von maga után. 

A rendelet …………… év…………………. hó …...napján lép hatályba. 

Jegyzõ Polgármester






















































