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PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELᔀ-TESTÜLETÉNEK 
1/2006.számú önkormányzati határozata 

közigazgatási területének településszerkezeti tervérᔐl és annak leírásáról 
 
 
 

A képviselᔐ-testület elfogadja a településszerkezeti tervet, a 1997. évi LXXVIII. az épített 
környezet alakításáról és védelmérᔐl szóló törvény 10.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelᔐen, az 
alábbiak szerint: 

A településszerkezeti terv alkalmazásának, figyelembevételének esetei 
A településszerkezeti tervet alkalmazni kell minden a település szerkezetét érintᔐ fejlesztésnél: 

• A település szerkezetét meghatározó útnyomvonalak kijelölésénél,  

• Bel- és külterület határának, illetve beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
határának kijelölésénél, 

• Új fejlesztési területek kijelölésénél,  

• A területegységek területfelhasználási kategóriája és szintterületi-sᜐrᜐségének 
meghatározásánál, 

• Védᔐ, védett és védelemre tervezett területek meghatározásánál. 
A fenti elemek bármelyikének módosítása a településszerkezeti terv módosítását teszi 
szükségessé. 
 
 
Bel- és külterületek 
 
Paloznak közigazgatási területén a meglévᔐ külterületi és belterületi határ a következᔐ helyen 
változik. 
 
Az északi belterületi határhoz kapcsolódó külterületi kertes terület Balaton törvényben és a Tftv. 
23/A.§ (2) c) pontjában meghatározott legfeljebb 5%-os eltérés mértékéig, telekhatárhoz igazított 
területi hányada külterületbᔐl belterületbe kerül. 
A tervezett belterületi határ vonala a Nagyhegyi utcai belterületi határ és a Hampaszkúti vízmᜐ 
telek közötti elméleti vonal telekhatárhoz igazításából adódik. A keleti határ a Sport utca – 
Ibolya utca – Hampaszkúti utca vonala. 
 
A változás végrehajtásához az idᔐszerᜐség és a teljes körᜐ közmᜐellátás kiépülése esetén, külön 
önkormányzati rendelet szükséges.  
 
A 71. számú másodrendᜐ fᔐút és Balaton part közötti terület köz és magántelkeit és ezek 
területhasználatát a vízpart rehabilitációs szabályozási tanulmányterv határozza meg. 
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PALOZNAK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA 
 

Paloznak beépítésre szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési használata 
szerint a következᔐ területhasználati egységekbᔐl áll: 

  
Terület- 

felhasználái 
egységek 

  
szintterület 

sᜐrᜐség 

c)   
Lakó: kertvárosi jellegᜐ lakóövezet Lke 0,6 
 falusi jellegᜐ lakóövezet Lf 0,5 
Vegyes: településközpont vegyes építési övezetek Vt 0,5 
Gazdasági: kereskedelmi szolgáltató Gksz 0,6 
Üdülᔐ: üdülᔐházas építési övezetek Üü 0,4 

hétvégi házas építési övezetek Üh 0,4 
Különleges: a temetᔐ övezete Kte 0,1 
 vízparti kemping övezete Kke 0,2 

 

A Paloznak beépítésre nem szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési 
használata szerint a következᔐ területhasználati egységekbᔐl áll: 

  
Terület- 

felhasználási 
egységek 

  
szintterület 

sᜐrᜐség 

Közlekedési és közmᜐ: 
országos II. rendᜐ fᔐút, egyéb utak, parkolók Köú; P 
vasút kötött pályás övezete Kök 
közmᜐterületek: víztározó, vízmᜐ Köv 
gázfogadó, nyomvonalas vezetékek sávjai, 

Zöld-: közkert, védᔐzöld Z 0,05 
Erdᔐ-: védelmi (védett és védᔐ),  Ev 

egészségügyi, szociális turisztikai Ee 0,01 
Mezᔐgazdasági:  

általános, árutermelᔐ  Má 0,05 
komposzttelep övezete Má/3K 
általános, árutermelᔐ terület kialakult övezet Mák 
szᔐlᔐhegyi kertterület Mk 0,05 

Vízgazdálkodási,  
Balaton és a vízfolyások medre és partja, 
Állandó vízfelület Váv 
Ideiglenes vízfelület Viv 
Nádas Vná 
Mocsár Vmo 
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A terület-felhasználási egységek közigazgatási területen belül elfoglalt helyét a 
településszerkezeti tervlap tünteti fel. 
 
A tervlapokon feltüntetett védᔐterületeknek, védᔐtávolságoknak az érintett területhasználatra 
gyakorolt hatásait az építési övezetek kialakításánál és alkalmazásánál figyelembe kell venni. 

 

 

A régészeti lelᔐhelyek a településszerkezeti terven szerepelnek. Az egykori és mai vízfolyások, a 
nagyobb árkok mentén fekvᔐ lankás domboldalak területe régészeti érdekᜐ terület. A 
belterületi és a belterülethez kapcsolódó új lakóterületi fejlesztések területei szintén 
régészeti érdekᜐ területek. 

Az országos védelem alatt álló egyedi mᜐvi értékek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
nyilvántartásában szerepelnek. Az országos védelem alatt álló telkek mᜐemléki környezeti 
lehatárolását a terv tünteti fel. Ingatlan nyilvántartásba történᔐ bejegyzésérᔐl a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal köteles gondoskodni. 

A helyi védelemre javasolt egyedi mᜐvi értékekrᔐl, az egyedi tájértékekrᔐl külön önkormányzati 
rendelet rendelkezik. 

 
Település szerkezetét meghatározó jelentᔐs zöldfelület hálózati fejlesztés:  

A beépítésre szánt területnövekedés 10%-ban a közlekedési közterületek mentén, illetve a 
közterületekhez kapcsolódóan, napi rekreációs célt szolgáló és az ökológiai egyensúlyt 
biztosító, zöldterület alakítandó ki. 

 
Település szerkezetét meghatározó jelentᔐs közlekedéshálózati fejlesztés:  

Meglévᔐ úthálózat zsákutcás jellegének csökkentése terven szereplᔐ összekötᔐ szakaszok 
létrejöttével. 
A történelmi településmagon kívül meglévᔐ keskeny közlekedési közterületek 6,0, illetve 
8,0m-re történᔐ bᔐvítése. 
 
 
 
Paloznak 2006. január 17. 
 
 
 
 

Czeglédi Ákos     Tóth Gáborné 
polgármester     körjegyzᔐ 
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PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELᔀ-TESTÜLETÉNEK 

1/2006.(I.20.) RENDELETE 
PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
 

Paloznak Község Önkormányzati Képviselᔐ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított, 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelmérᔐl szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban Étv.) 6.§ (3) bekezdésében, 7.§ (3) c) pontjában és a 13.§.(1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 
rendelkezéseinek figyelembe vételével, jóváhagyja a szabályozási tervet és megállapítja az 
építési szabályzatot.  
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Paloznak község teljes közigazgatási területére (a 

továbbiakban: Paloznak területe). 
 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen, építési munkát1 végezni és mindezekre hatósági 

engedélyt adni, az OTÉK és mellékletei, Paloznak építési szabályzata és szabályozási terve, 
valamint az egyéb általános érvényᜐ törvényi rendelkezések és hatósági elᔐírások 
betartásával szabad.  

 
(3) Paloznak építési szabályzata és annak mellékletét képezᔐ Sz-1 jelᜐ, valamint Sz-2 jelᜐ a 

„Beépített és beépítésre szánt területek”-rᔐl rendelkezᔐ és a kertes területekrᔐl rendelkezᔐ 
tervlapokkal, valamint a rendelet mellékletét képezᔐ külterületi övezeti lappal és a Balaton 
törvény szerinti alövezeti változásokat bemutató alövezeti tervlapokkal együtt érvényes, 
együtt alkalmazandó. 

 
Szabályozási elemek 

2.§ 
 
(1) Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelezᔐ szabályozási elemek a 

következᔐk: 
− bel- és külterület határa, 
− a külterületen a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa, 
− meglévᔐ megmaradó közterületi telekhatár, a kialakult és az új közterületeknél 

tervezett szabályozási vonal, 
− területfelhasználási egység határa, 
− építési övezet és övezet határa és besorolása, azok jellemzᔐi (beépítési mód, 

beépítési %, építménymagasság, a kialakítható legkisebb telekterület, 
zöldfelületi arány, építészeti karakter), 

                                                 
1 az OTÉK 1.§ (1) -ben meghatározott értelemben 
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− az építési hely telekhatárhoz viszonyított határa, ez alól kivétel a régészeti 
lelᔐhellyel érintett telek, melynél a jelenség bemutathatósága határozhatja meg 
az építési hely határát. 

− sajátos jogintézmények határvonalai. 
 
(2) A tervben alkalmazott kötelezᔐ szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási 

terv és/vagy építési szabályzat módosításával lehetséges. 
 

Sajátos jogintézmények 
3.§ 

 
(1) Az építési szabályzatban és a szabályozási tervben alkalmazott jogintézmények a 

következᔐk: 
a) Kiszolgáló és lakóút céljára történᔐ lejegyzés2: új beépítésre szánt területek, vagy 

beépítésre nem szánt területek szabályozási vonallal határolt területe. Fenntartandó a 
szabályozási terv felülvizsgálatáig. 

b) Beültetési kötelezettség: a szabályozási terven jelölt helyen és mértékben a telek egy 
részén növénytársulás telepítendᔐ. A növénytelepítést háromszintᜐ (gyep, cserje és 
lombkorona szint) növényzet ültetésével kell biztosítani. A felület 60%-án cserjék, 
lombos és örökzöld fák telepítendᔐk. Az építési engedélyben kikötött módon a 
használatba vételi engedély megkéréséig a növénytelepítés elvégzendᔐ. 

c) Elᔐvásárlási jog a Sz-2 jelᜐ szabályozási terven jelölt közösségi funkció és 
belterületbe vonás kapcsán létrehozandó közkertek céljára. 

 
Az építés feltételei 

4.§ 
 
(1) Az építési övezeti, illetᔐleg övezeti elᔐírásokat a korábban épült épületek bᔐvítése, 

átalakítása esetében is alkalmazni kell. Azokat az épületeket nem lehet bᔐvíteni, amelyek 
nem felelnek meg a jelen rendelkezéseknek, elbontás után újraépíteni csak az elᔐírások 
figyelembe vételével lehet.  

 
(2) Azok az engedély nélkül épített épületek, amelyek visszavonásig érvényes fennmaradási 

engedéllyel rendelkeznek, csak akkor kaphatnak végleges fennmaradási engedélyt, továbbá 
csak akkor végezhetnek rajtuk építési tevékenységet (pl.: felújítást, bᔐvítést, korszerᜐsítést, 
átalakítást), ha a jelen szabályozási elᔐírásokban foglaltaknak megfelelnek, illetve az építési 
tevékenységgel az elérhetᔐ. 

 
(3) 10%-nál meredekebb telken az építési engedélyezési terv részeként szintvonalas geodéziai 

felmérést és talajmechanikai szakvéleményt kell készíttetni. 
 
(4) Minden kialakult, vagy telekhatár rendezés révén kialakuló 14m, vagy annál szélesebb és 

350m2-nél nagyobb, beépítésre szánt területfelhasználásba tartozó, szükséges útkapcsolattal 
és teljes közmᜐellátással rendelkezᔐ telek építési telek.3 

 
(5) Használatba vételi engedély az építési engedélyben kikötött módon, csak a kiszolgáló utak 

rendelkezésre állása, a megfelelᔐ közmᜐvek bekötése, valamint legalább a közút kezelᔐje 
által elfogadott, burkolatalap szintjéig történt útkiépítés, valamint a minimálisan szükséges 
zöldfelület létrehozása, a növények telepítése után kérhetᔐ. 

                                                 
2 lásd: Étv. 27.§ 
3 lásd még OTÉK 33.§ 
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Telekalakítás általános szabályai4 
5.§ 

 

(1) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegᜐek, a 
kedvezᔐbb telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei. 

(2) Telekrendezés (osztás, határrendezés, összevonás,) akkor engedélyezhetᔐ: 
− ha az osztás után kialakuló telkek területe és beépítési mutatói (pl.: beépítettség 

mértéke, zöldfelületi fedettség) megfelelnek az övezeti elᔐírásoknak, gépjármᜐvel 
történᔐ kiszolgálás, vagyis az útkapcsolat biztosítható és az osztás után kialakuló 
telkeknél „zárvány területrészek” nem maradnak,  

− ha a rendezés az elᔐírásoknak megfelelᔐ állapotok létrehozására irányul. Kialakult 
telkek esetén telekegyesítés, telekhatár rendezés abban az esetben is engedélyezhetᔐ, 
ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg az övezeti 
elᔐírásoknak, de az elᔐírt mértékhez közelít, vagy azoknak jobban megfelel. 

(3) A meglévᔐ telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetben 
elᔐírt telek méreteitᔐl, de új telket kialakítani, telket megosztani csak az építési övezetben 
elᔐírt minimális telekméret figyelembe vételével lehet.  

(4) Az új telkek kialakítható legkisebb területi méreteit az övezeti elᔐírások tartalmazzák. Új 
osztású lakóteleknél a telek szélessége nem lehet kevesebb, mint 18,0m. 

(5) A belterületi, kialakult telekszerkezetnél a telekösszevonás, illetve a telekhatár rendezés 
legfeljebb a szomszédos két telek és/vagy legfeljebb 45,0m-es utcai telekszélesség esetén 
engedélyezhetᔐ. 

 
Épületek, létesítmények elhelyezésére vonatkozó általános elᔐírások 

6.§ 
 

(2) A területen az egyes építési övezetekben és övezetekben meghatározott rendeltetésᜐ 
építmények, illetve az ennek megfelelᔐ funkciók helyezhetᔐk el. 

(3) Az építési övezet igazodási elᔐírásai alapján a kötelezᔐ elᔐkertet 3-3 szomszédos telken 
álló fᔐépület figyelembe vételével, a kialakult állapotnak megfelelᔐen kell megállapítani és 
a helyszínrajzon igazolni. Amennyiben ez egyértelmᜐen nem állapítható meg 5.0 m-t kell 
meghatározni, illetve új területek beépítése estén sakktáblaszerᜐ építési vonal 
alkalmazásával a környezethez illeszkedve legalább 5,0m, legfeljebb 15,0m-es elᔐkert 
tartandó. 

(4) Oldalkert szélessége: 
a) Szabadon álló beépítési módnál: az építési övezetben megengedett legnagyobb 

építménymagasság fele, de legalább 3,0 méter,  
b) Oldalhatáron álló beépítési módnál: kialakult esetben az épületet a telekhatáron, vagy 

attól max. 1,0 m-re lehet elhelyezni, fejlesztési területeken és a kertes övezetekben új 
építés esetén 1,0 m-re kell elhelyezni. A szomszédos épületek közötti távolságnak 
legalább 6,0 méternek kell lennie. 

c) A hátsókert mélysége: 
− a 40 m telekmélységet meg nem haladó telek esetén legalább 6,0 m,  
− a 40 m-t meghaladó telekmélység esetén legalább 10,0 m,  

                                                 
4 lásd: 85/2000. (XI. 8.)FVM rendelet a telekalakításról, Étv. 23, 24§, Balaton törvény 
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− 65 m-nél mélyebb telek esetén legalább 25 m legyen, 
− 80 m feletti telekmélység esetén, a közterületi határtól mért 60 m-en túli 

telekterület hátsókertnek tekintendᔐ. 
(5) A tájkarakter védelme érdekében Paloznak közigazgatási területén: 

a) 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, illetve bevágások – végleges megoldásként – nem 
alakíthatók ki.  

b) Faház jellegᜐ épület/építmény nem engedélyezhetᔐ. Lécezés, lambéria, faburkolat 
legfeljebb a homlokzati felület 40%-a lehet. 

c) Kültéri klíma berendezés a közterület felöli és a közterületrᔐl látszó homlokzaton 
nem helyezhetᔐ el. 

(6) 5 gépjármᜐnél nagyobb befogadóképességᜐ felszíni parkoló 4 parkoló állásonként fásítva 
alakítható ki. 

 
Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok 

7.§ 
(1) A település közterületein elsᔐdlegesen elhelyezhetᔐ: 

a) hirdetᔐ (reklám), ismeretterjesztᔐ tábla/káprázás mentes berendezés 1,0m2 
területnagyságig helyezhetᔐ el, fényt visszaverᔐ tábla, káprázást okozó fény, 
futófény nem létesíthetᔐ, kivéve az ünnepekhez kötᔐdᔐ, nem vakító ideiglenes 
díszkivilágítás. 

b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (pl.: várakozóhelyek és tartozékaik, 
buszmegálló), 

c) köztisztasággal kapcsolatos építmények, közterületi bútorok, 
d) szobor, díszkút, szakrális emlék, kerti bútorok, 
e) távbeszélᔐfülke, közmᜐberendezések. 

(2) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt 
felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt mᜐszaki okok nem 
akadályozzák, és közlekedésbiztonsági szempontok lehetᔐvé teszik, zöldfelületként kell 
kialakítani. 

 

II. PALOZNAK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA 
 

Területfelhasználási egységek 
8. § 

(1) Paloznak beépítésre szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési 
használata szerint a következᔐ építési övezeteket alkotja: 

építési övezetek 
Lakó: kertvárosi jellegᜐ lakóövezet Lke/1 - 3 
 falusi jellegᜐ lakóövezet Lf/1 – 2 
Vegyes: településközpont vegyes építési övezetek Vt/1 – 3 
Gazdasági: kereskedelmi szolgáltató övezet Gksz/1 
Üdülᔐ: üdülᔐházas építési övezetek Üü 

hétvégi házas építési övezetek Üh/1 - 2 
Különleges: a temetᔐ övezete Kte 
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(2) A Paloznak beépítésre nem szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos 
építési használata szerint a következᔐ övezeteket alkotja: 

 övezetek 
Közlekedési és közmᜐ: 

országos II. rendᜐ fᔐút, egyéb utak, parkolók Köú/1 - 4; P 
vasút kötött pályás övezete Kök 
közmᜐterületek: víztározó, vízmᜐ Köv 
gázfogadó, nyomvonalas vezetékek sávjai, 

Zöld-: közkert, védᔐzöld Z 
Erdᔐ-: védelmi (védett és védᔐ),  Ev 

elsᔐdlegesen gazdasági, Eg 
egészségügyi, szociális turisztikai Ee 

Mezᔐgazdasági:  
általános, árutermelᔐ  Má/1 – 4 
komposzttelep övezete Má/3K 
kialakult övezet Mák 
szᔐlᔐhegyi kertterület Mk/1; Mk/1*; Mk/2-3 

Vízgazdálkodási,  
Balaton és a vízfolyások medre és partja, 
Állandó vízfelület Váv 
Ideiglenes vízfelület Viv 
Nádas Vná 
Mocsár Vmo 
 

Belterületi határ módosítása 
9.§ 

 
A belterületi határ a szabályozási terven jelölt, beépítésre szánt területnövekedés mértékéig 
változtatható, a külön jogszabályi feltételek teljesülése, a belterületbe vonás aktuálissá válása 
esetén, külön önkormányzati rendelet alapján. 
A belterülethez kapcsolható Lke/2, Lke/3 és Üh/1 övezetekben a beépítéssel nem érintett szabad 
területeken, a telekhez rendelt zöldfelületi mérték részeként, a meglévᔐ szᔐlᔐ és gyümölcsös 
telekrész megᔐrzendᔐ. 
 

III. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 

Lakóterületek 
10.§ 

(1) A lakóterületek településrészen belüli helyét a szerkezeti terv, építési övezeteit a 
szabályozási terv tünteti fel.  

(2) Az egyes lakóterületeken az alábbi funkciójú épületek helyezhetᔐk el, illetve alakíthatók 
ki: 

a) Kertvárosi jellegᜐ lakóterületen az alábbi funkciójú épületek helyezhetᔐk el:  
- egyedi (családi házas) telken legfeljebb 2db épület létesíthetᔐ.  
- legfeljebb 2 önálló rendeltetési egységet magába foglaló 1db lakóépület,  
- a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület/rész,  
- közösségi épület, egészségügyi - szociális ellátó épület (pl.: idᔐsek otthona), 
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- szálláshely-szolgáltató épület/rész, legfeljebb 4 vendégszobával, 
- a lakófunkció mellett, legfeljebb 1db melléképület lehet, amely például: 

• a lakófunkcióhoz kapcsolódó, a háztartást, saját használatot szolgáló egyéb 
melléképület, 

• a lakófunkciót nem zavaró mezᔐgazdasági- (pl.: pajta, pince) lehet, 
- kerti pavilon, kerti építmények,  
- 900m2-t meghaladó telekterületnél legfeljebb 50m2-es úszómedence. 

b) A falusias lakóterületeken az alábbi funkciójú épületek helyezhetᔐk el. 
- Egyedi (családi házas) telken legfeljebb 2db épület létesíthetᔐ, kialakult esetben 3 

építmény megᔐrizhetᔐ, felújítható. 
- legfeljebb 2 önálló rendeltetési egységet magába foglaló 1db lakóépület, 
- egészségügyi-, szociális,  
- a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó épület, 
- szálláshely-szolgáltató épület/rész, legfeljebb 4 vendégszobával, 
- 900m2-t meghaladó telekterületnél legfeljebb 50m2-es úszómedence. 
- a lakófunkció mellett, azt nem zavaró hatású mezᔐgazdasági építmény, ill. egyéb 

gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület. 

(3) A lakótelken lakó-funkció nélküli, csak mezᔐgazdasági, vagy kisüzemi, kisipari termelᔐ 
funkciót befogadó épület nem létesíthetᔐ, meglévᔐ használaton kívüli épület funkcióba 
nem helyezhetᔐ, bontás esetén újra nem építhetᔐ. 

(4) A terep alatti beépítés mértéke legfeljebb a felszín feletti beépítés mértékével megegyezᔐ 
lehet. 

(5) Építészet 
a) Az épületek tetᔐzete a hagyományos formákhoz igazodóan, magastetᔐs legyen, 

kialakult manzárd felújítható, újraépíthetᔐ (pl.: Pongrácz villa), új manzárd tetᔐ nem 
létesíthetᔐ. 

b) A kialakult beépítettségᜐ területrészeknél a tetᔐformálás az utcában kialakult jelleghez 
illeszkedᔐ legyen, a 2-2 szomszédos épülettel együtt utcaképi jelleggel 
megrajzoltan/fotóba illesztetten kell bemutatni és az építési engedélyezési kérelemhez 
kell csatolni. Az épület tetᔐhajlásszöge 35°-45° között változhat. Egy épületem belül 
legfeljebb 2 féle tetᔐhajlás alkalmazható. A szomszédos épületeknél alkalmazott 
tetᔐhajlás között legfeljebb 5° eltérés lehet. 

c) A tetᔐ és az épületrészek traktusmélysége legfeljebb 7,5m lehet, az oromfal jellegᜐ 
tetᔐkiemelések szélessége is legfeljebb 7,5m lehet. Az álló tetᔐablakok felületeinek 
összessége nem haladhatja meg a homlokzati hossz 1/3-t. 

d) Magyar építészeti hagyományoknak megfelelᔐ, vagy azokhoz településképi 
szempontból esztétikusan illeszthetᔐ anyagok (pl. tégla, kᔐ, vakolat, nád, cserép, fa, 
réz, cink, kovácsoltvas) alkalmazandók.  

e) Új melléképület a községben kialakult oldalhatáron álló beépítésnek megfelelᔐen 
oldalon, a telekhatártól legfeljebb 1,0m-es csorgóközzel az oldalhatárra helyezendᔐ el.  

f) A lakóépülettᔐl különálló melléképület (pl.: gazdasági épület, nyári konyha, pince) – 
kialakult állapot kivételével – legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, a lakóépülettel 
összhangban lévᔐ, ahhoz harmonikusan illeszkedᔐ építészeti kialakítású lehet. A 
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melléképület tetᔐformája a fᔐépülettel összhangban - földdel borított pince kivételével 
- csak magastetᔐs lehet. 

 

(6) Kerítés építészeti kialakításánál az alábbiak a mérvadók: 
a) Az utcafronton új tömör kerítés legfeljebb 1,5m-ig engedélyezhetᔐ. Kialakult tömör 

kerítések, telekhatárokon lévᔐ támfalkerítések a kialakult magassággal újra 
építhetᔐk.  

b) Az utcafronti szakasz(ok) lábazati, tömör része: 
− a meglévᔐ, látszó kᔐfelületᜐ lábazatos részhez illeszkedᔐ,  
− az új beépítésᜐ fejlesztési területeken maximum 0,8m,  

c) a szomszédos telekhatáron létesítendᔐ kerítés lábazati, tömör része maximum 0,8m 
magas lehet, felette legalább 50%-ban átlátható, áttört kialakítás engedélyezendᔐ, 
kivétel a támfal jellegᜐ kerítés.  

d) Közterület felöl, valamint közösségi területhasználatú telekkel közös oldalsó és hátsó 
telekhatárnál balesetet, sérülést okozó kerítés lezárás (pl.: szögesdrót, törtüveg) nem 
engedélyezhetᔐ. 

e) A kerítés anyaga az épület anyaghasználatával megegyezᔐ legyen (pl., látszó kᔐ, 
vakolt egyéb anyagú kerítés, cserép, fa, drótfonat, sövény).  

(7) Kialakult pince helyben felújítható, újraépíthetᔐ. Új pince a közterületet 3,0m-nél jobban 
nem közelítheti meg, az oldal-, és hátsókertbe nem nyúlhat be. Földdel fedetten kell 
kialakítani, homlokzatképzᔐ felületein használható anyagok: látszó kᔐfelület, vakolt egyéb 
falazatú falszakasz, fa anyagú nyílászárók, szellᔐzᔐk. 

(8) Környezetalakítási követelmény: 
a) Napi tehergépjármᜐ-forgalommal járó, vagy épületenként 10 személygépkocsi/óra 

forgalmat vonzó, -nem lakó- funkció nem engedélyezhetᔐ. 
b) Telken belüli út burkolatának széle a szomszédos telekhatártól legalább 1 m távolságra 

lehet. Az út és a telekhatár közötti sávot legalább 1,0 m magasra növᔐ sövénnyel, 
cserjesorral kell betelepíteni. 

c) Reklámhordozó csak épülethomlokzaton, vagy kerítésen engedélyezhetᔐ. A 
funkciónak megfelelᔐ cégfelirat, reklámhordozó, információs tábla legfeljebb 1,0 m2 
nagyságú, káprázat mentes kialakítású legyen. 

d) Új támfal kᔐburkolattal, legfeljebb 1,75m magas lépcsᔐkkel, a támfallépcsᔐk között 
legalább 1,0m széles növényzettel betelepített zöldsávval valósítható meg. Meglévᔐ 
1,75m-nél magasabb támfalak felújíthatók újra építhetᔐk. 

e) A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendᔐ területekre 
kiterjedᔐen - a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint 
a növénytelepítésre vonatkozó tervek alapján kell meghatározni.  

f) A telkek minden 150 m²-re után 1 db lombos fa elültetése szükséges. 
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Kertvárosi jellegᜐ lakóövezetek (Lke/1; Lke/2; Lke/3; Lke/4) 
11.§ 

 
A kertvárosi jellegᜐ lakóövezetekre vonatkozó határértékeket a következᔐ táblázat tartalmazza: 
 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület. 

Szint-
területi 
mutató 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítés 
módja Legkisebb 

szélessége 
[m]  

Legkisebb 
mélysége 

[m]   

Legkisebb 
területe 

[m²] 
[%] [m] [%]  

Lke/1 O/Sz K: 14 
Új: 18 

Kialakult/ 
25 K/650 20 5,0 (6,0) 50 0,5 

Lke/2 O/Sz K: 14 
Új: 18 35 K/800 15 5,0 (6,0) 60 0,4 

Lke/3 O/Sz K: 14 
Új: 18 35 1250 10 5,0 (6,0) 60 0,3 

Lke/4 Sz K: 14 
Új: 18 30 1000 30 

Lakóépületnél5,0 
szociális, 

egészségügyi 6,0 
60 0,3 

 
a) Oldalhatáron álló és szabadon álló beépítési mód a kialakult esetekben megtartható, új 

épület építésekor szabadon álló beépítési mód 25m-nél szélesebb telek esetén 
engedélyezhetᔐ. 

b) Lejtᔐs terep esetén a lejtᔐ felöli homlokzatra számított építménymagasság legfeljebb 
6,0m lehet (a táblázat zárójelben lévᔐ értéke). 

c) A kialakult beépítettségᜐ lakóterületeknél állattartó épület/rész legfeljebb nettó 
10,0m2-es területtel engedélyezhetᔐ. A fejlesztési területeken állattartó épület/rész nem 
engedélyezhetᔐ. 

 
Falusi jellegᜐ lakóövezetek (Lf/1; Lf/2; Lf/3) 

12.§ 
(1) Az új lakóépületek csak „hosszházas”, vagy „hajlítottházas” beépítési forma szerintiek 

lehetnek úgy, hogy a melléképületek az adott oldalhatáron közvetlenül csatlakoztathatók 
legyenek. A kialakult építési vonalhoz illeszkedᔐen kell az épületet elhelyezni. Szabadon 
álló beépítési mód kialakult esetben, vagy 25m-nél szélesebb telken alkalmazható. 

(2) Az épületek, a hosszanti tömegirányokkal párhuzamos, nyeregtetᔐvel fedhetᔐk le. Az 
épületek utcai homlokzatán és a lejtᔐ felöl tetᔐtéri erkély, loggia nem létesíthetᔐ.  

(3) A telkek beépítésének hagyományai szerint a gazdálkodás célját szolgáló épület az építési-
hely szélén, illetve végén is elhelyezhetᔐ, ez esetben is biztosítani kell a hátsókertbe való 
bejárást.  
a) A meglévᔐ melléképület (gazdasági) felhasználásakor 

− A kialakult beépítettségᜐ lakóterületeknél állattartó épület/rész legfeljebb nettó 
30,0m2-es területtel engedélyezhetᔐ.  

− állattartó épület esetében a lakóépülettel meglévᔐ közvetlen kapcsolatot meg 
kell szüntetni, 

− a gazdasági épület telekhatáron álló – vagy csorgóközzel a telekhatáron álló –
tᜐzfalán a telekhatárra nézᔐ nyílást, természetes, vagy mesterséges szellᔐzᔐ 
berendezést meg kell szüntetni, illetve újat kialakítani nem lehet. 

b) A különbözᔐ épületeket építészeti egységben kell kialakítani. 
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(4) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési 
elᔐírásokat a következᔐ táblázat tartalmazza: 

 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület. 

Szint-
területi 
mutató Övezet 

jele 
Beépítés 
módja Legkisebb 

szélessége 
[m]  

Legkisebb 
mélysége 

[m]   

Legkisebb 
területe 

[m²] 
[%] [m] [%]  

Lf/1 O K: 14 
Új: 18 30 800 20 

(max200m2) 5,0 (6,0) 50 0,5 

Lf/2 O/Sz K: 14 
Új: 18 45 900 20 

(max200m2) 5,0 (6,0) 60 0,5 

Lf/3 O/Sz Új: 18 30 K/1500 20  
(max300 m2) 5,0 60 0,5 

A (6,0) méteres építménymagasság a lejtᔐ felöli homlokzatra számított építménymagasság 
felsᔐ határa. 
 

Vegyes terület, településközponti övezetek (Vt/1; Vt/2; Vt/3) 
13.§ 

 

(1) A településközpont vegyes terület több önálló funkcionális egységet magába foglaló, lakó 
és olyan helyi települési szintᜐ intézmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetᔐen 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az egyes funkciók önálló épületben, vagy 
lakóépületben lakófunkcióval vegyesen is elhelyezhetᔐek az övezeti elᔐírásoknak 
megfelelᔐen. 

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhetᔐ funkciók: 
a) igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi, szociális épületek, 
b) közösségi, szórakoztató, kulturális épület5, 
c) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató épületek, 
d) lakóépületek, 
e) játszókertek, közkertek, 

(3) Önálló új üzemi gazdasági funkció kizárólag abban az esetben létesíthetᔐ, ha a vegyes 
területre vonatkozó környezeti feltételek teljesítése biztosított. 

(4) A területen közforgalom számára megnyitott, meglévᔐ kereskedelmi- szolgáltató- 
igazgatási-, intézményi létesítmény elhelyezése esetén hely hiányában, a parkolási 
lehetᔐség közterületen is biztosítható.6 

(5) Beépítés 
a) Elᔐkert: - A kialakult elᔐkert nélküli, vagy elᔐkertes beépítésnél az illeszkedés elvét 

kell alkalmazni. Az új épület a szomszédos 3-3 épület által meghatározott 
építési vonalra illeszkedᔐ legyen. 

b) Az épületeket bᔐvíteni, elbontásuk esetén újraépíteni jelenlegi helyükön lehet. Ettᔐl 
eltérᔐ építési helyet elvi építési engedély részeként készített, önkormányzat által 
véleményezett beépítési terv határozhat meg. 

                                                 
5 OTÉK 16.§ (2) 4. pontjában meghatározott 
6 OTÉK 42.§ (11)-ben meghatározott szerint 
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c) Oldalkert az oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkerti homlokzatra számított 
tényleges építménymagasság, de legalább 4,5m, szabadon álló beépítésnél legalább 
3,0m. 

d) Hátsókert 25m feletti telekmélység esetén legalább 6,0m legyen, 25m alatti 
telekmélység esetén az épület(ek) kiépíthetᔐk tᜐzfalképzéssel a hátsó telekhatárig. 

e) A terep alatti beépítés mértéke legfeljebb a felszín feletti beépítés mértékével lehet 
megegyezᔐ. 

(6) Az épületek tervezésénél figyelembe veendᔐ építészeti karakteri jellemzᔐk az alábbiak: 
a) A homlokzati nyílások ritmusát, az alkalmazott anyagokat, jellemzᔐ építészeti 

tagozatokat, épületszínezést a környezethez igazodó módon kell megtervezni. Az 
építési engedély mellékleteként az utca szakaszon, a szomszédos 2-2 épület 
bemutatásával együtt kell, az épület homlokzatát ábrázolni (pl.: utcakép, fotó 
montázs). 

b) Lakófunkciót és az azt kiegészítᔐ funkciókat befogadó épület traktusmélysége 
legfeljebb 7,5m széles lehet, egyéb funkciót befogadó épület esetén (pl.: igazgatási, 
szakrális, egészségügyi) a kialakult traktus mélysége megᔐrizhetᔐ, újra építhetᔐ. 

c) Kerítés építésére a lakóövezetekben meghatározott elvek alkalmazandók. 
 

(7) A területen betartandó telekalakítási és beépítési elᔐírásokat a következᔐ táblázat 
tartalmazza: 

 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület. 

Szint-
területi 
mutató Övezet 

jele 
Beépítés 
módja Legkisebb 

szélessége 
[m]  

Legkisebb 
mélysége 

[m]   

Legkisebb 
területe 

[m²] 
[%] [m] [%]  

Vt/1 O - - kialakult K/50 5,0 50 0,8 

Vt/2 O/Sz - - kialakult/
400 30 5,0 (6,0) 50 0,6 

Vt/3 O/Sz   Kialakult/
800 15 5,0 (6,0) 50 0,4 

 
Gazdasági terület 

Kereskedelmi szolgáltató övezet (Gksz/1) 
14.§ 

(1) Az övezetben a lakóterületre megfogalmazott építészeti, kerítésépítési és 
környezetalakítási elvek alkalmazandók.  

(2) A területen betartandó telekalakítási és beépítési elᔐírásokat a következᔐ táblázat 
tartalmazza: 

 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület. 

Szint-
területi 
mutató Övezet 

jele 
Beépítés 
módja Legkisebb 

szélessége 
[m]  

Legkisebb 
mélysége 

[m]   

Legkisebb 
területe 

[m²] 
[%] [m] [%]  

Gksz/1 Sz - - 1000 30 
Vegyes 

funkció:6 m 
Gazdasági: 5 m 

50 0,75 
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Üdülᔐterület 

Üdülᔐházas övezet (Üü) 
15.§ 

(1) A területen betartandó telekalakítási és beépítési elᔐírásokat a következᔐ táblázat 
tartalmazza: 

 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület. 

Szint-
területi 
mutató Övezet 

jele 
Beépítés 
módja Legkisebb 

szélessége 
[m]  

Legkisebb 
mélysége 

[m]   

Legkisebb 
területe 

[m²] 
[%] [m] [%]  

Üü Sz - - 7500 10 4,5 80 0,2 
 

Hétvégi házas övezete (Üh/1) 
16.§ 

(1) Beépítés, építészet 

a) Az övezetbe tartozó telkeket a szabályozási tervlapok tüntetik fel. Telkenként 
legfeljebb 1db üdülᔐépület építhetᔐ. 

b) Új épület elhelyezésekor 25m széles, vagy annál keskenyebb telek esetén 
oldalhatáron álló beépítési mód, 25,0m-nél szélesebb telek esetén szabadon álló 
beépítési mód engedélyezendᔐ. 

c) Az épületek csak magastetᔐvel építhetᔐk, tetᔐhajlásszöge 35°-45° között változhat. A 
gerinc iránya az épület hossztengelyével párhuzamos legyen. Két szint + oromfalas 
megjelenés a lejtᔐ felöl nem engedélyezhetᔐ. 

d) Magyar építészeti hagyományoknak megfelelᔐ, vagy azokhoz településképi 
szempontból esztétikusan illeszthetᔐ anyagok (pl. tégla, kᔐ, vakolat, cserép, nád, fa,) 
alkalmazhatók. A kerítés építésénél a lakóterületre megfogalmazott elvek 
alkalmazandók. 

(2) Környezetalakítási követelmény 

a) Reklámhordozó nem engedélyezhetᔐ.  

b) A telkek minden 100 m²-re után 1 db lombos fa elültetése szükséges. 

(3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési 
elᔐírásokat a következᔐ táblázat tartalmazza: 

 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény- 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület. 

Szint-
területi 
mutató Övezet 

jele 
Beépítés 
módja Legkisebb 

szélessége 
[m] 

Legkisebb 
mélysége 

[m] 

Legkisebb  
területe 

[m²] 
[%] [m] [%]  

Üh/1 Sz/O Kialakult:14 
Új:18 - 1 250 10 4,5 70 0,3 
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Különleges területek építési övezetei (Kte, Kke) 
17.§ 

 
(1) Építészeti megjelenés:  

a) Az épület(ek) magastetᔐvel építhetᔐk. A tetᔐhajlásszöge 30°-45° között változhat. A 
magastetᔐs épületrészek traktusmélysége legfeljebb 12m lehet. 

b) A magyar építészeti hagyományoknak megfelelᔐ, vagy azokhoz településképi 
szempontból esztétikusan illeszthetᔐ anyagok (pl. tégla, kᔐ, vakolat, agyag, cserép, 
réz, cink, fa) alkalmazhatók. 

c) Az övezetekben csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet a zöldfelületeket 
kialakítani, felújítani. 

(2) Kke jelᜐ vízparti kemping övezetében a fejlesztési program alapján készített külön 
szabályozási terv keletkeztet építési jogot. 

(3) Kte jelᜐ övezet a meglévᔐ temetᔐ övezete, amelyben a temetkezés céljait szolgáló, 
valamint az azokat kiegészítᔐ építmények, (pl.: ravatalozó, kegyeleti hely, szerszámtároló, 
ᔐrzés építményei) helyezhetᔐk el. Az övezetben szolgálati lakás, valamint kripta nem 
létesíthetᔐ.  

 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény 
magasság 

legkisebb 
zöldfelül. Övezet 

jele 

Beépítés 
módja 

(ép.hely) Legkisebb 
szélessége 

[m]  

Legkisebb 
mélysége 

[m]   

Legkisebb 
területe 

[m²] 
[%] [m] [%] 

Kte SZ 

- 
a kialakult telek tovább nem 

osztható- 
- 

10 kialakult 70 

 
a) A temetᔐ rendezését, felújítását, átalakítását kertépítészeti engedélyezési terv alapján 

lehet megvalósítani. 
b) A telekhatár mentén a kialakult adottságok figyelembe vételével 5,0m széles sávban 

beültetési kötelezettség keretében kétszintᜐ növényzet telepítendᔐ (cserje és 
lombkorona szint). 

c) A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 60%-ban zöldfelületként kell 
figyelembe venni. 

d) A temetᔐben, annak minden 200 m2 után legalább 1 db nagykoronájú lombos fát kell 
telepíteni. 

e) A temetᔐ telkétᔐl a megtartandó védᔐtávolság 25,0 m. A védᔐtávolságon belül új 
építmény nem helyezhetᔐ el, állattartó tevékenység nem folytatható, vízkivételi hely 
nem létesíthetᔐ, valamint a talaj állékonyságát befolyásoló tevékenység nem 
folytatható. 

f) A szükséges méretᜐ, fásított parkoló felület telken kívül, az Sz-2 jelᜐ terven jelölt 
területen alakítandó ki. 
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IV. PALOZNAK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEI 
 

Közlekedési és közmᜐ elhelyezési terület 
Közlekedés általános elᔐírásai7 

18.§ 
 
(1) A közterületeknek összefüggᔐ hálózatot kell alkotniuk. 

(2) A tervezett közterületek szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tartalmazza, 
meglévᔐ közterületek esetében az ingatlan-nyilvántartás szerint meglévᔐ telekhatárok által 
meghatározott szélességek megtartásra kerülnek. 

(3) A 71. számú fᔐút külterületi szakaszának hálózati szerepe II. rendᜐ fᔐút.8  

(4) A 73. számú fᔐút külterületi szakaszának hálózati szerepe II. rendᜐ fᔐút.9  

(5) A 7221. számú országos közút belterületi szakaszának hálózati szerepe II. rendᜐ fᔐút, 
külterületi szakaszának hálózati szerepe összekötᔐút.10  

(6) Az alábbi közterületek hálózati besorolása gyᜐjtᔐút.  
− Balatoni utca 
− Fᔐ utca 
− Tódi utca 
− Vörösparti sor 

(7) A szabályozási tervlapon ekként jelölt közterületek hálózati szerepe kerékpárút, gyalogút.  

(8) A helyi közúthálózat, gyᜐjtᔐ-utak, kerékpárutak, gyalogutak közé nem tartozó elemeinek, 
hálózati szerepe belterületen kiszolgáló út, külterületen egyéb közút.  

(9) Belterületen közmᜐhálózatok csak az útépítési tervek figyelembevételével épülhetnek. 

(10) Az országos fᔐutak külterületi szakaszán új, közvetlen gépjármᜐ ingatlan kiszolgálást 
biztosító útcsatlakozás, kapubehajtó csak a közútkezelᔐ hozzájárulásával létesíthetᔐ. 

(11) Beépítésre nem szánt területeken, amennyiben az ingatlanok kiszolgálását biztosító helyi 
közút vagy magánút kétirányú közlekedésre nem alkalmas, és az ingatlanok határán kerítés 
(kapu) épül; azt úgy kell kialakítani, hogy a kikerülés lehetᔐségét a közforgalom számára 
biztosítsa. 

 
Közutakra vonatkozó általános elᔐírások 

19.§ 
 
(1) Országos közutak külterületi szakaszának védᔐtávolságán belül reklámhordozók nem 

helyezhetᔐk el. 

(2) Az országos közutak külterületi szakaszán az úttengelytᔐl mért:11 
− fᔐútvonal esetén  100-100 m  
− mellékút esetén  50-50 m 

                                                 
7 1988. évi I. törvény, 46/1997.(XII.29.) KTM. sz. rendelet 
8 Tervezési osztályba sorolását a közút kezelᔐje határozza meg. Az országos közúthálózati elemek hálózati szerepét, 

tervezési osztályba sorolását az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, a helyi (települési) közutak hálózati 
szerepét, tervezési osztályba sorolását a közút kezelᔐje módosíthatja.  

9 Tervezési osztályba sorolását a közút kezelᔐje határozza meg. 
10 Tervezési osztályba sorolását a közút kezelᔐje határozza meg. 
11 A védᔐtávolságon belül építmény elhelyezéséhez közútkezelᔐi hozzájárulás szükséges. 
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(3) Országos közutak belterületi szakasza melletti építési telkek kereskedelmi, vendéglátói, 
szolgáltatói funkciójú beépítéséhez közútkezelᔐi és közlekedés hatósági hozzájárulás 
szükséges. 

(4) Országos közutak esetében közmᜐvek – külterületi szakasz esetén általánosan az út 
területén kívül (burkolt felület, padka) - a vonatkozó jogszabályok és szabványok 
figyelembevételével helyezhetᔐk el. 

(5) Helyi közutak esetében külterületen kerítés az úttengelyt 6m-nél jobban nem közelítheti 
meg. Sarokteleknél a saroktól számított 10-10m-es távolságon belül, belátást zavaró, új 
kerítés szakasz (pl.: tömör, sövény) nem létesíthetᔐ. 

(6) Magánút belterületen csak tömbbelsᔐk feltárására alakítható ki. A magánút mᜐszaki 
kialakításának meg kell felelnie a közterületekre vonatkozó elᔐírásoknak. 

 
Köu övezetek12 

20.§ 
 
A közlekedési és közmᜐelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közúthálózati elemek, 
azok csomópontjai, kiszolgáló létesítményei, tömegközlekedési megállóhelyek és építményeik, 
várakozóhelyek (parkolók), kerékpárutak, járdák, mindezek vízelvezetési, zöldfelületi és 
környezetvédelmi létesítményei, továbbá közmᜐvek és hírközlési létesítmények elhelyezésére 
szolgál. 
 

Kök övezet 
21.§ 

 
(1) A közlekedési és közmᜐelhelyezésre szolgáló terület a vasúti vágányok, mᜐtárgyak, mᜐszaki 

és biztonsági berendezések, azok mᜐködtetéséhez szükséges építmények, egyéb közlekedési 
pályák, mindezek vízelvezetési, zöldfelületi és környezetvédelmi létesítményei, továbbá 
közmᜐvek és hírközlési létesítmények lehelyezésére szolgál. 

(2) Az országos közforgalmú vasút szélsᔐ vágányának tengelyétᔐl mért 50-50 m széles 
védᔐtávolságon belül építményt elhelyezni csak a MÁV Rt. és a közlekedési hatóság 
hozzájárulásával lehet. 

 
Parkolás általános elᔐírásai13 

22.§ 
(1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerᜐ használatához 

szükséges jármᜐtároló épületeket 
− várakozó (parkoló) helyeket 
− rakodóhelyeket 
− a vonatkozó elᔐírásoknak megfelelᔐ módon, és mennyiségben kell biztosítani. 

(2) Csónakkikötᔐ minden második hajóállása után egy parkolóhelyet kell biztosítani, mely 
500m-es gyaloglási távolságon belül, közterületen, vagy más építési telken alakítható ki. 

 
 
 
 
 
                                                 
12 Országos közforgalmú vasút és közút szintbeni keresztezésénél a vonatkozó jogszabályokat kell betartani.  
13 OTÉK 42.§ (11) szerint 
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Közmᜐvesítés általános elᔐírásai  
23. § 

(1) A beépítésre szánt területeken új épületek, építési engedélyhez kötött megvalósítások 
kizárólag abban az esetben létesíthetᔐk, ha a szennyvizek közcsatornába történᔐ bekötése 
biztosított. Kizárólag az I. védettségi kategóriájának megfelelᔐ szennyvizek14 vezethetᔐk 
közcsatornába.  

(2) A település vízellátását két nyomászónával kell biztosítani. 

(3) Új épületnél házi vízbekötést csak a szennyvízcsatornára való rákötés esetén, 
szennyvízcsatornával el nem látott területen korszerᜐ, szakszerᜐ közmᜐpótló berendezés 
megléte esetén szabad létesíteni. 

(4) A felszíni vízelvezetés rendszerét vízrendezési tanulmány alapján ütemezetten kell 
megoldani, a 8,0m, vagy 8,0m-nél keskenyebb közterületeken zárt rendszerᜐ 
csapadékcsatorna alkalmazásával.  

(5) A 20KV-os villamos energia ellátó hálózat továbbépítését földkábellel kell megoldani. 

(6) A meglévᔐ kisfeszültségᜐ, közvilágítási és hírközlᔐ hálózatott közös, földfeletti 
tartószerkezeten kell elhelyezni. Fejlesztési területek új hálózatait földalatti kábelhálózattal 
kell megvalósítani. 

(7) A közigazgatási területen a falukép védelmének érdekében 10m-nél magasabb torony, 
távközlési, mᜐsorszóró mᜐszaki létesítmény nem helyezhetᔐ el. 

 
A közmᜐvekre vonatkozó elᔐírások 

24. § 
(1) A meglévᔐ közmᜐhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet 

igénylésével.  

(2) A közmᜐ létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a 
környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni.  

(3) A közmᜐhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetᔐség biztosítása 
mellett15.  

(4) A megvalósításra kerülᔐ új létesítményeket teljes közmᜐvesítéssel kell ellátni.  

(5) A közmᜐhálózatok, közmᜐépítmények védᔐtávolságát közterületen, vagy közmᜐ 
üzemeltetᔐ telkén belül kell biztosítani. Ettᔐl eltérᔐ esetben – ha a vezeték és a 
védᔐtávolság magánterületre esik – a közmᜐvezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a 
földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védᔐtávolságot az 
építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni. 

(6) A közmᜐvesítésre kerülᔐ telkeknek a közterületi hálózathoz kizárólag földkábellel, önálló 
bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közmᜐhiányos ingatlant ellátó, más 
telkén átvezetett bekötᔐvezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a földhivatalnál be kell 
jegyeztetni. 

(7) Új út építésénél a tervezett közmᜐvek egyidejᜐ megépítésérᔐl, a csapadékvizek 
elvezetésérᔐl, belterületen a közvilágítás megépítésérᔐl, útrekonstrukciónál a meglévᔐ 
közmᜐvek szükséges egyidejᜐ felújításáról gondoskodni kell. 

                                                 
14 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet 
15 MSz 7487/2. sz. szerint 



PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE  FELÜLVIZSGÁLATA 
  24 
 

 
Tervezᔐ: PRO TERRA Urbanisztikai Ügynökség Kft.    
Budapest, XIII., Esztergomi út 18. 1133  T: 237-00-59, fax: 340-15-88 

villámposta: proterra@proterra.hu 

(8) A meglévᔐ közmᜐvek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a 
feleslegessé vált közmᜐvet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték 
tömedékelését szakszerᜐen meg kell oldani.  

(9) A közmᜐvezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor az utak alatt a közmᜐvek 
elrendezésénél mindig a távlati összes közmᜐ elhelyezési lehetᔐségét kell biztosítani. A 
beépítésre szánt területeken a területet kiszolgáló közmᜐvezetékek nyomvonalát és helyét 
úgy kell elrendezni, hogy a 10m-nél szélesebb utcákban az egyoldali, kedvezᔐ esetben 
kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg. 

 
Vízellátás 

25. § 
(1) A beépített, illetve beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes vízellátás 

ingatlanra történᔐ bekötését követᔐen adható. 

(2) Házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerᜐ szennyvízcsatorna hálózatra történᔐ rákötést 
követᔐen engedélyezhetᔐ. 

(3) A mértékadó külsᔐ tᜐzivíz szükségletet16 a hálózaton biztosítani kell.  

(4) Az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytᔐl max. 100,0 m megközelítési távolságra 
föld feletti tᜐzcsapokat kell telepíteni. 

(5) A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében lehetᔐség szerint 
körvezetékként kell kiépíteni.  

 
Szennyvízelvezetés 

26. § 
(1) Paloznak meglévᔐ és tervezett beépítésᜐ területein a szennyvízcsatorna hálózatot a 

keletkezᔐ összes szennyvízmennyiség elvezetésére kell kiépíteni.  
(2) A település területén a szennyvizek talajban történᔐ elszikkasztása szigorúan tilos. 
(3) A meglévᔐ szennyvízelvezetᔐ hálózat mentén fekvᔐ ingatlanokat építési szándék esetén 

kötelezni kell a rákötésre és ezzel egyidejᜐleg a meglévᔐ közmᜐpótló berendezéseket el 
kell bontani.  

(4) Új létesítményre – a település belterületén a szennyvízcsatornával ellátott ingatlan esetén – 
építési engedély csak a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéssel adható.  

(5) A nem csatornázott területeken házi vízbekötés csak a vízzáróan szigetelt, engedélyezett és 
mᜐszaki átvételt igazolt közmᜐpótló szennyvíztározó medence magvalósítását követᔐen 
létesíthetᔐ. 

(6) A közcsatornába bevezetett vizek minᔐségének ki kell elégíteniük a mindenkori érvényes 
rendeletekben foglalt elᔐírásokat.  

(7) Az elᔐbbit meghaladó szennyezettségᜐ vizeket elᔐtisztítás után szabad a közcsatorna 
hálózatba vezetni.  

 
Felszíni és csapadékvíz elvezetés 

27.§ 
(1) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethetᔐ. 

                                                 
16 a 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt OTSZ szerint 
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(2) A fejlesztési területek csapadékvíz-elvezetését részletes tervezés alapján, zárt 
csatornahálózat, nyílt csapadékvíz-elvezetᔐ árok, illetve folyóka kombinációjával kell 
megoldani. 

(3) A parkoló felületekrᔐl és a szennyezéssel veszélyeztetett területekrᔐl az összegyᜐlᔐ 
csapadékvíz csak környezetvédelmi mᜐtárgyon (olaj-iszapfogó) keresztül vezethetᔐ a 
befogadóba. 

(4) A hordalékfogó, illetve árvízcsúcs csökkentᔐ „Nádas-tó” kotrását és a 71. sz. fᔐút alatti 
áteresz tisztítását elᔐ kell irányozni.  

(5) A terület délnyugati részének vízelvezetésére a volt fᜐzfasori árkot helyre kell állítani. 
 

Villamosenergia-hálózatok 
28.§ 

A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld feletti távvezetékek, villamos 
szabadvezetékek, alállomások17 biztonsági övezettel rendelkeznek. Hálózatbᔐvítést földkábel 
kiépítésével kell megoldani. 
 

Távközlési hálózatok18 
29.§ 

(1) Hálózatbᔐvítést a meglévᔐ távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új 
csᔐhálózat/földkábel kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell 
megoldani. 

(2) A tervezett alépítményi csᔐszámnak és megszakító létesítményeknek a tervezési terület 
100%-os ellátását kell szolgálnia.  

(3) A távközlési létesítményeket a telekhatárok és az útburkolatok között húzódó járdák és 
zöldsávok területe alatt kell elhelyezni. Ide kell elhelyezni az alközpontokat összekötᔐ 
törzs- és átkérᔐ kábelhálózatokat is. 

(4) Nyilvános távbeszélᔐ állomást középületek közterületi frontján kell megvalósítani.  
(5) Mobil távközlésre szolgáló jelentᔐs újabb bázisállomások, vagy adótornyok a belterület 

közterületein nem helyezhetᔐk el.19 
 

Gázvezeték hálózatok 
30. § 

(1) Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt, az útpálya tájolása szerinti „hideg” 
oldali közmᜐsávot az egyéb közmᜐvezetékektᔐl 1,0-1,0 méteres  védᔐtávolsággal 
biztosítani kell. 

(2) Elᔐkerttel rendelkezᔐ épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak földben 
építhetᔐ.  

(3) Égéstermék elvezetésére külsᔐ homlokzaton szerelt kémény nem építhetᔐ.  
 

Zöldterületek (Z/1; Z/2; Zsp) 
31. § 

(1) Zöldterületeket és övezeteiket a szabályozási terv tünteti fel.  
                                                 
17 Villamosenergia Szolgáltatási törvény, a 34/1995.(IV.5.) sz. Kormány-rendelet, az MSz.151; MSz.172; MSz.7487 

számú magyar szabvány betartandó. 
18 Távközlési Törvény, a 29/1999. (X.6.) sz. KHVM rendelet, a 46/1997. (XII. 29.) sz. KTM rendelet 12/2003 III. 

24. sz. BM rendelettel módosított változata; a 32/2000. (XI. 16.) sz. EüM rendelet 
19 3/2000. (II. 16.)számú önkormányzati rendelet szerint 
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(2) A „Z” jelᜐ zöldterületeket, elsᔐdleges funkciójuk, valamint az elhelyezhetᔐ épületek, 
építmények alapján turizmust-szolgáló (pl.: csónakkikötᔐ kiszolgáló épülete, vendéglátó, 
vendégfogadó, szálláshely-szolgáltató), sport-, pihenᔐ-, díszpark, valamint vegyes – több 
funkciót hordozó – jellegᜐ zöldterületekre oszthatjuk. A zöldterületen pihenést, szabadidᔐ 
eltöltést, testedzést szolgáló építmény, vendéglátó épület, sport és kulturális célú épület, 
valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetᔐ el.  

(3) A tájkarakter megᔐrzése érdekében a zöldterületek kialakítása, felújítása során honos 
növényfajok telepítése javasolt.  

(4) Új zöldterületek kialakítása, illetve a meglévᔐ zöldterületek felújítása, kizárólag tervezési 
jogosultsággal rendelkezᔐ – a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész tagozatába 
tartozó – kerttervezᔐ által készített kertépítészeti terv alapján történhet.  

(5) A település zöldfelületeinek védelme érdekében zöldterületen fák kivágása, a növényzet 
károsítása csak közérdekbᔐl, abban az esetben engedélyezhetᔐ, ha azt: 

− a fák egészségi állapota,  
− balesetveszély elhárítása,  
− közegészségügyi szempontok indokolják. Az eltávolított növényzet pótlásáról 

gondoskodni kell. 

(6) A Zsp jelᜐ sport övezetben elhelyezhetᔐk: 
− kizárólag a pihenést, testedzést szolgáló épületek, építmények, szabadidᔐ-

létesítmények (pl. lelátó, öltözᔐépület, szertár, szálláshely szolgáltató 
funkciók), továbbá a terület fenntartását szolgáló építmények, 

− sportpályák, 
− területhasználatához szükséges fásított parkolók. 

(7) Az övezetben az épületek szabadon álló módon, a terven jelölt építési helyen belül, az elᔐ-, 
oldal- és hátsókert megtartásával helyezendᔐk el. 

 

A kialakítható telek  Legnagyobb 
beépítettség 

Legnagyobb 
építmény 
magasság 

legkisebb 
zöldfelület Övezet 

jele 

Beépítés 
módja 

(ép. hely) Legkisebb 
szélessége 

[m]  

Legkisebb 
mélysége 

[m]   

Legkisebb 
területe 

[m²] 
[%] [m] [%] 

Z/1 -       -                  -                 500 0 - 85 

Z/2 Sz       -                  -               7 000 2 4,0 85 

Zsp Sz Az Sz-2 jelᜐ terven jelölt terület 
tovább nem osztható. 2 4,0 70 

 
Erdᔐterületek 

32. § 
 

(1) Erdᔐterület a szabályozási terven „E” jellel szabályozott, erdᔐmᜐvelési ágú, illetve a 
településrendezési terv által erdᔐnek javasolt fásodott területek.  

(2) A védett rendeltetésᜐ „Ev” jelᜐ erdᔐterületen épületet elhelyezni nem lehet. Építmények20 
a távközlési magas építmény, adótorony, antenna kivételével, ha az erdᔐ védelmi 

                                                 
20 OTÉK 32. § 
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rendeltetését nem zavarják és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park engedélyezi, akkor 
elhelyezhetᔐk.  

(3) A védett erdᔐterületeken bánya nem nyitható, az erdᔐkben természetszerᜐ, az erdᔐk 
rendeltetését (pl.: természetvédelem, tájképvédelem, turisztikai funkció) messzemenᔐen 
figyelembevevᔐ, kíméletes erdᔐgazdálkodást kell folytatni.  
Tarvágás csak kivételesen indokolt esetben végezhetᔐ, de nagysága az 1 ha-t nem 
haladhatja meg.  

(4) Az „Ee” jelᜐ egészségügyi turisztikai erdᔐben 10ha-nál nagyobb telken lehetséges 
legfeljebb 0,3%-os beépítettséggel az erdᔐ rendeltetését és gondozását szolgáló épületet 
építeni.  

(5) Régészeti érintettségᜐ erdᔐ területen, vagy erdᔐbe sorolt övezetben a jelenlegi állapot 
megváltoztatása elᔐtt (pl.: fák kivágása, vagy fák telepítése) a régészeti feltárást biztosítani 
kell. 

 
Mezᔐgazdasági területek övezetei 

(Má/1; Má/2; Má-3; Má/3k; Má/4; Má/K) 
33. § 

 
(1) A mezᔐgazdasági területet a tájkarakter, a természeti értékek, a termᔐtalaj, a termᔐföld 

védelme, a termelési adottságok hasznosítása érdekében a szabályozási terv az alábbi 
területfelhasználási egységekre osztja: 
a) általános mezᔐgazdasági terület (Má),  
b) kertes mezᔐgazdasági terület (Mk).  

(2) Az épületek homlokzati megjelenése gazdasági jelleget, hagyományos arányrendszert 
tükrözzön. Tetᔐtérben erkély, loggia, francia erkély nem létesíthetᔐ. A tetᔐ a gerincre 
nézve szimmetrikus hajlásszögᜐ legyen, a hajlásszöge 35-45º között változhat. 
Mezᔐgazdasági övezetben fürdésre alkalmas medence 1ha-nál kisebb telken nem építhetᔐ, 
1,0ha, vagy 1ha-nál nagyobb telek esetén fürdésre alkalmas medence legfeljebb 90m2 
nagyságban létesíthetᔐ. 

(3) A mezᔐgazdasági területeken építmény igénnyel nem járó sportolási célú gyep, illetve erdᔐ 
létesíthetᔐ.  

(4) Régészeti érintettségᜐ mezᔐgazdasági területen, a jelenlegi állapot megváltoztatása elᔐtt 
(pl.: mᜐvelési ág váltás, szᔐlᔐ vagy fák telepítése, bármilyen 30cm mélységet meghaladó 
földmunka, építés) a régészeti feltárást biztosítani kell. 

 
Általános mezᔐgazdasági terület (Má) 

34. § 
 
(1) Az általános mezᔐgazdasági területbe Paloznakon az árutermelᔐ mezᔐgazdasági termelésre 

alkalmas területek, valamint az egyéb gyep területek tartoznak.  
(2)  

a) Az „Má/1” jelᜐ mezᔐgazdasági területen – szᔐlᔐkataszter I. osztályú terület, ahol a 
szᔐlᔐkultúra és a tájjelleg védelmében – kizárólag a terület min. 80%-át kitevᔐ mᜐvelt 
szᔐlᔐültetvény, gyümölcsös esetén építhetᔐ legalább 1 ha nagyságú területre szᔐlᔐ- és 
gyümölcsmᜐvelést, szᔐlᔐ- és gyümölcsfeldolgozást, bortárolást és borturizmust 
szolgáló épület, családi pincészet.  
− A beépítettség mértéke max. 2,0 %, a terepszint alatti beépítés max. 5,0%,  
− A beépített földfelszíni alapterület max. 300 m2 lehet.  
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b) A kialakult földrészletek tovább nem oszthatók.  
(3)  

a) Az „Má/2” jelᜐ szᔐlᔐkataszter I. osztályú mezᔐgazdasági területen kizárólag a terület 
min. 80%-át kitevᔐ mᜐvelt szᔐlᔐültetvény esetén építhetᔐ legalább 2 ha nagyságú 
területre szᔐlᔐmᜐvelést, szᔐlᔐfeldolgozást, bortárolást és borturizmust szolgáló épület.  

− A beépítettség mértéke max. 1,0 %, a terepszint alatti beépítés max. 3,0%,  
− A beépített földfelszíni alapterület max. 400 m2 lehet.  
b) Családi pincészetet min. 5000 m2 telekterületen lehet építeni, a beépítettség a 15%-ot 

nem haladhatja meg21.  

c) A kialakult földrészletek 5000 m2-nél kisebb telekre nem oszthatók.  
(4)  

a) Az „Má/3” jelᜐ mezᔐgazdasági területen épület nem helyezhetᔐ el. 

b) Az övezetben 1 ha-nál kisebb földrészlet – osztással – nem alakítható ki.  

(5) Az „Má/4” jelᜐ mezᔐgazdasági területen kizárólag gyep mᜐvelési ág esetén, 5ha-nál 
nagyobb telken hagyományos állattartó épület építhetᔐ. Lakófunkció a beépíthetᔐ terület 
50%-án engedélyezhetᔐ. A beépített alapterület a telek 0,5%-át, illetve a 400 m2-t nem 
haladhatja meg. 

(6) Az Má/3K jelᜐ mezᔐgazdasági területen a kialakult beépítés újra nem építhetᔐ. A meglévᔐ 
épületállomány felújítható, legfeljebb egyszer bᔐvíthetᔐ 25m2-rel.22 

(7) Az általános mezᔐgazdasági területen a tájképi és népi építészeti hagyományokat 
figyelembevevᔐ, a táj jellegét erᔐsítᔐ és gazdagító épületek létesíthetᔐk.  
− Az építménymagasság a 4,0 métert, a lejtᔐ felöli homlokzatra számított 

építménymagasság az 5,0 métert nem haladhatja meg.  
− Az épületek a telekhatártól legalább 10 méterre helyezendᔐk el. 
− A kerítés csak áttört jellegᜐ lehet, legfeljebb 1,5-es magassággal.  

 
Kertes mezᔐgazdasági terület (Mk/1; Mk/2; Mk/3; Mk/1*) 

35. § 
 
(1) Paloznakon a kertes mezᔐgazdasági terület, részben a kisüzemi jellegᜐ termelés, illetve 

saját ellátást szolgáló kertészkedés és döntᔐ mértékben az aktív szabadidᔐ eltöltését 
biztosító kertészeti (szᔐlᔐ-, gyümölcsmᜐvelés) tevékenységének helyszíne.  

(2) A kertes mezᔐgazdasági területeken a kertészeti termelést, termékfeldolgozást és tárolást 
szolgáló épületek/építmények, valamint a borturizmust szolgáló épületek helyezhetᔐk el az 
övezeti paramétereknek megfelelᔐen.  

(3) Az épületek köré - a táji megjelenést javítandó – legalább 2db nagyméretᜐ gyümölcsfa 
ültetendᔐ. 

(4) Az „Mk/1”-jelᜐ kertes mezᔐgazdasági területen – szᔐlᔐkataszter I. osztályú terület – a 2. 
pontban említett épület elhelyezésének feltételei az alábbiak: 

− az övezetben beépíthetᔐ telek legkisebb mérete: 1500 m2,  
− a beépíthetᔐ telek legkisebb szélessége: 16 m,  

                                                 
21 2000. évi CXII. törvény 45. § e) bekezdése 
22 Balaton törvény 
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− az övezetben legalább 80%-ban szᔐlᔐmᜐveléssel hasznosított telekre lehet építeni, 
gyep (parlag), szántó, kert, gyümölcs mᜐvelési ágú telken épület nem helyezhetᔐ 
el,  

− az épületek a telek legfeljebb 3%-os beépítettségével alakíthatók ki,  
− az épület alapterülete max. 80 m2, a terepszint alatti beépítés max. 3%, max. 150 

m2 lehet,  
− az „Mk/1*”-gal jelölt terület nem beépíthetᔐ. Ezen övezet szᔐlᔐvel mᜐvelt 

telkeinek építési lehetᔐsége a 298/2hrsz-ú út feletti telkeken biztosítható, 
amennyiben a telkek azonos tulajdonban vannak és a két telek az építés feltételeit 
(szᔐlᔐmᜐvelés, nagyság, szélesség) együtt teljesíti. 

(5) Az „Mk/2”-jelᜐ kertes mezᔐgazdasági területen – szᔐlᔐkataszter I. osztályú terület – a 2. 
pontban említett épület elhelyezésének feltételei az alábbiak:  

− az övezetben beépíthetᔐ telek legkisebb mérete 2500 m2,  
− a beépíthetᔐ telek legkisebb szélessége 20 m,  
− az övezetben legalább 80%-ban szᔐlᔐmᜐveléssel hasznosított telekre lehet építeni, 

gyep (parlag), szántó, gyümölcsös, kert, erdᔐ mᜐvelési ágú telken épület nem 
helyezhetᔐ el,  

− az épületek a telek legfeljebb 3%-os beépítésével alakíthatók ki,  
− az épület alapterülete max. 100 m2, a terepszint alatti beépítés max. 3%, max. 180 

m2 lehet.  
(6)  

a) Az „Mk/3”-jelᜐ kertgazdasági területen – szᔐlᔐkataszter I. osztályú terület – a 2. 
pontban említett épületeken túl lakóépület is elhelyezhetᔐ max. 3%-os 
beépítettséggel, amennyiben a 80%-ban szᔐlᔐmᜐveléssel hasznosított telek 
legkevesebb 3000 m2 nagyságú és legalább 20 méter szélességᜐ.  

b) Az övezetben az 1500 m2-nél kisebb telkek nem beépíthetᔐk, az 1500 és 3000 m2 
közötti telkekre pedig az „Mk/1” övezet elᔐírásai szerint lehet építeni.  

(7) A kertes mezᔐgazdasági területen a tájképi és népi építészeti hagyományokat 
figyelembevevᔐ (falfelület és nyílászárók aránya legfeljebb 60% : 40%), a táj jellegét 
erᔐsítᔐ, gazdagító épületek létesíthetᔐk, kizárólag hagyományos építᔐanyagok 
felhasználásával (pl.: kᔐ, tégla, fa legfeljebb homlokzati felület 40%-án, cserép, nád). 
Önálló gépkocsi tároló (garázs), tetᔐtérben erkély, loggia építése, nem megengedett. A 
hagyományos, terepszinthez kapcsolódó tornác, kódis-állás jellegᜐ elem építhetᔐ, a védett, 
vagy védelemre javasolt épületeknél kialakult arányrendszerek követésével. Fedett, vagy 
nyitott, szabadtéri, fürdésre alkalmas medence nem építhetᔐ. 

(8) Az építménymagasság a 4,0 métert, a lejtᔐ felöli homlokzatra számított építménymagasság 
az 5,0 métert nem haladhatja meg. Az épületek az úttal határos telekhatártól legalább 10 
méterre helyezendᔐk el.  

 
Vízgazdálkodási területek (V) 

36. § 
 

(1) A vízgazdálkodással összefüggᔐ terület a Balaton vízmedre és parti sávja, valamint a 
patakok, felszíni vizek medre és parti sávja.  

(2) A vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, vízi közlekedéssel, 
vízi sportolással, strandolással, halászattal és horgászattal, kikötᔐkkel, valamint a 
természetvédelemmel kapcsolatos építmények helyezhetᔐk el az érintett hatóságok 
elᔐírásai, illetve a Balaton parti sávjában a vízpart-rehabilitációs terv szabályozása szerint.  
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V. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 

Általános táji és természeti értékek védelme 
37. § 

 
(1) Paloznak területén a tájképet, az élᔐvilágot, a természetes flórát és faunát, a természeti 

területeket gondos emberi tevékenységgel védeni szükséges.  
(2) Külterületen az új utak, kerékpárutak kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez 

területet kell biztosítani.  
(3) Paloznak Balaton-parti külterületén a vízgazdálkodási övezetbe sorolt területen a vízpart-

rehabilitációs tervben szereplᔐ övezetek és építményeken kívül kizárólag nádas, gyep, 
valamint erdᔐmᜐvelési ágú területhasználat engedélyezhetᔐ.  

(4) A kedvezᔐtlen látványt nyújtó tevékenységeket a telken belül oly módon kell elhelyezni és 
takarásukról gondoskodni (kerítéssel, növényzettel), hogy azok közterületekrᔐl, a fᔐbb 
kilátópontokról ne legyenek láthatók, érzékelhetᔐk.  

(5) A település üzemeltetéséhez szükséges telephely, a komposzttelep a 0707 hrsz-ú területen 
helyezhetᔐ el. A telek határán többszintᜐ növényzetbᔐl álló, min. 10 méter széles 
takarófásítás szükséges és a komposztanyag az árok partjától legkevesebb 25 m 
távolságban helyezhetᔐ el.  

 

VI. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Felszíni és felszín alatti vizek védelme 
38. § 

 
(1) Paloznak23 „A” fokozottan érzékeny besorolású terület. Közigazgatási területen kizárólag 

olyan tevékenységek folytathatók, amelyek során a külön jogszabályban meghatározott24 
határértékeket teljesítik, nem haladják meg.  

(2) A felszíni vizek bármilyen jellegᜐ szennyezése tilos. A Balaton és a felszíni vízfolyások 
körzetében nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni, illetve a felszín 
alatti vizek, illetve a talaj állapotát szennyezik.  

(3) A felszíni vizek öntisztulásának elᔐsegítése miatt a parti sáv természetközeli ökológiai 
rendszereinek (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) védelmét biztosítani kell25.  

 
Levegᔐtisztaság-védelem 

39. § 
 

(1) Paloznak, mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tervezett területe, és mint üdülᔐ-
település, levegᔐtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területként 
kezelendᔐ.  

(2) Védelmi övezetet igénylᔐ tevékenység nem engedélyezhetᔐ.26 Új létesítmény, technológia 
létesítése, telepítése kizárólag akkor engedélyezhetᔐ, ha a megfelelᔐ kibocsátási 
határértéket teljesíti.  

(3) Kellemetlen szagot, bᜐzt okozó tevékenységek a közigazgatási területen nem folytathatók.  
                                                 
23 a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet szerint 
24 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FvM-KHvM együttes rendelet 
25 2000. évi CXII. törvény 7. § 
26 a levegᔐ védelmével kapcsolatos 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 



PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE  FELÜLVIZSGÁLATA 
  31 
 

 
Tervezᔐ: PRO TERRA Urbanisztikai Ügynökség Kft.    
Budapest, XIII., Esztergomi út 18. 1133  T: 237-00-59, fax: 340-15-88 

villámposta: proterra@proterra.hu 

 
A termᔐföld védelme 

40. § 
(1) Mezᔐgazdasági rendeltetésᜐ terület szennyvízzel történᔐ öntözése a közigazgatási területen 

nem engedélyezhetᔐ.  

(2) Építéskor a terület elᔐkészítése során a termᔐföld védelmérᔐl, összegyᜐjtésérᔐl és 
újrahasznosításáról gondoskodni kell.  

(3) Feltöltésre környezetkárosító anyag nem használható.  

(4) Az eróziónak kitett területeken talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, talajvédᔐ 
agrotechnikai eljárások alkalmazásával kell a termᔐtalaj lemosódását megakadályozni.  

 
A zaj elleni védelem 

41. § 
 

(1) A közlekedésbᔐl származó környezeti zajszint a zaj ellen védendᔐ létesítmények 
környezetében az üdülᔐterületre meghatározott határértéket nem haladhatja meg.27  

(2) Zajt, rezgést okozó létesítmény kizárólag akkor üzemeltethetᔐ, ha az okozott környezeti 
zaj, rezgés a zaj ellen védendᔐ létesítmények környezetében az üdülᔐterületre elᔐírt 
érvényes határértékeket nem haladja meg.28 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
Védᔐterületek, védᔐtávolságok 

42. § 
(1) Közlekedési nyomvonalak és létesítmények védᔐtávolsága, védᔐterülete: 

− országos mellékutak mentén az út tengelyétᔐl mért 50-50 m. 
(2) Közmᜐvek védᔐtávolsága, védᔐterülete: 

− közterületi szennyvíz átemelᔐk lakóépülettᔐl mérten, 25 m távolságon belül nem 
telepíthetᔐk. 

− Az önkormányzati kezelésben lévᔐ árkok partéleitᔐl 3-3 m, a már elépített helyeken a 
nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 
1m szélességᜐ sávot szabadon fenn kell tartani. 

− Gázfogadó állomás részére r=10m védᔐtávolságot szabadon kell hagyni. 
− Nagy-középnyomású gázhálózat 9-9n védᔐtávolságát és a középnyomású 

gázhálózat4-4m-es védᔐtávolságát biztosítani kell. 

(3) Állattartó épület a Balaton partjától 1000 méteren belül, illetve a vízfolyásoktól 200 
méteren belül nem létesíthetᔐk. 

(4) Vízparti területek – 50 méter széles sávban –, valamint a mélyfekvésᜐ vizenyᔐs területek 
vízgazdálkodási övezetek.  

(5) Ivóvízvezeték védᔐtávolsága épület alapjától – NA 300 mm-ig 3,0 m, 

(6) A szennyvízcsatornák védᔐtávolsága épület alapjától: 
 – Gravitációs csatorna 3,0 m, 
 –Nyomóvezeték – NA 300 mm-ig 3,0 m. 

 
                                                 
27 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 
28 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 
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(7) Föld feletti 20 kV-os villamos távvezeték hálózat esetében a védᔐtávolság a vezeték 
nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévᔐ legszélsᔐ vezetᔐktᔐl mért  

 külterületeken 5,0 – 5,0 m-es 
 belterületen, kettᔐs felfüggesztés esetében 2,5 - 2,5 m-es függᔐleges síkokig terjed. 
 A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet:  
 külterületeken (1-1 m-es kartávolság + 5-5 m-es védᔐtávolság) 6,0 – 6,0 m 
 belterületeken (1-1 m-es kartávolság + 2,5-2,5 m-es védᔐtávolság) 3,5 – 3,5 m 

(8) Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat esetében a vezeték nyomvonala 
mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévᔐ legszélsᔐ vezetᔐktᔐl mért  1,0 – 1,0 
m-es függᔐleges síkokig terjed. 

 A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet: 2,0 – 2,0 m 
(9) Föld feletti 0,4 kV-os légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges 

biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 – 1,0 m-es függᔐleges síkokig terjed. 

(10) A föld alatti villamos 20 kV-os, 0,4 kV-os, jelzᔐ-, mérᔐ-, mᜐködtetᔐ-, optikai kábel, vagy 
alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merᔐlegesen 1,0 méteres 
távolságú függᔐleges síkokig terjed. 

(11) 20/0,4 kV-os transzformátorállomások telepítésénél ki kell építeni a közvetlen közterületi 
kapcsolatot, a teherautóval történᔐ megközelítést, önálló épület esetében a 
körüljárhatóságot, és itt 5 méteres védᔐtávolságot kell figyelembe venni. 

(12) Távközlési hálózatok:  
a) Föld feletti távközlési légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán 

szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 méteres távolságú függᔐleges 
síkokig terjed. 

b) Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények a nyomvonal mindkét 
oldalán, arra merᔐlegesen 1,0 méteres távolságú függᔐleges síkokig terjed. 

(13) Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti gáz-nyomásszabályozó 
berendezések biztonsági övezeteit29 a nyomásfokozatoktól függᔐen a csᔐvezeték 
tengelyvonalától mindkét irányban terjedᔐen az alábbiak szerint kell biztosítani:  
a) nagyközép nyomású hálózatoknál 5,0 –   5,0 m 
b) középnyomású hálózatoknál 4,0 –   4,0 m 
c) gáznyomás szabályozó berendezésnél 10,0x10,0 m-es terület. 

 
Régészet 30 

43. § 
(1) Minden nyilvántartott régészeti lelᔐhelyet érintᔐ, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató 

tevékenység esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elᔐzetes (szakhatósági) 
engedélyének beszerzése szükséges.  

(2) A régészeti érdekᜐ területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalt véleményezᔐ szervként be kell vonni még a tervezés fázisában.  

(3) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elᔐ, a területileg illetékes múzeumot 
és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell.  

                                                 
29 az IpM 6/1982. (V.6.) számú törvényerejᜐ rendelet, továbbá a MSz 7084. és a MSz 7487. számú szabványok 
30 Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kell eljárni. A 
régészeti örökséget érintᔐ egyéb kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók. 
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(4) A nagy felületeket érintᔐ beruházások elᔐtt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni 
kell, amely hatásvizsgálat készítését írhatja elᔐ.  

 
Mᜐvi értékvédelem 

44. § 
(1) A védett mᜐemléki épületeket, javasolt mᜐemléki környezetet, a régészeti lelᔐhelyeket, a 

régészeti érdekeltségᜐ területet, és helyi építészeti védelemre javasolt értékeket a 
szabályozási terv tünteti fel. 

(2) A helyi építészeti értékek állaga megóvandó, homlokzati megjelenése, arányrendszere, 
anyaghasználata, környezete védendᔐ. 

(3) Az egyedi helyi védelem alatt álló épületekre vonatkozó elᔐírások:  
a) Felújítást, átalakítást csak az épület eredeti formavilágának megfelelᔐen lehet 

engedélyezni. Bᔐvítés esetén sem lehet a népi építészetben kialakult traktus 
mélységektᔐl eltérni. 

b) A helyi védelem alatt álló épületek tömeg- és homlokzatalakítása az épület 
jellegének megfelelᔐen megtartandó, anyaghasználatában az eredeti 
anyaghasználathoz kell igazodnia. 

c) Az utcai homlokzaton nem helyezhetᔐ el zavaró létesítmény (pl.: parabola, klíma 
konvektor, külsᔐ szerelt-kémény). 

d) A védett ingatlanon új hirdetés, reklám nem helyezhetᔐ el. 
e) A homlokzaton a kialakult építészeti hagyományokkal összhangban lévᔐ párkány, 

tagozat megtartandó.  
f) Védett építmény bontása csak a védelem megszüntetése után, a meglévᔐ épület 

dokumentálása esetén engedélyezhetᔐ. 

(4) A Nagyhegyen lévᔐ, az egykori szᔐlᔐmᜐvelésre emlékeztetᔐ kᔐbástyák és mikroteraszok – 
mint történelmi tájelem – védendᔐk. 

 
Záró rendelkezés 

45.§ 
 
(1) Jelen rendelet kihirdetését követᔐen 2006.január 20-án lép hatályba. A rendelet 

kihirdetésérᔐl az SzMSz.ben foglaltaknak megfelelᔐen, a helyben szokásos módon a 
körjegyzᔐ gondoskodik. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejᜐleg Paloznak Község Önkormányzat Képviselᔐ-
testületének Paloznak község településrendezési tervérᔐl szóló 3/1999 (III.25.), a 
módosításáról szóló 3/2000.(II.16.), valamint 7/2000. (IV.26.) rendeletek hatályukat 
vesztik. 

(3) A rendelet elᔐírásait a hatályba lépést követᔐen indított ügyekben kell alkalmazni. 
 
Paloznak, 2006. január 17. 
                                                         
                                                        Czeglédy Ákos                     Tóth Gáborné 
                                                           polgármester                          körjegyzᔐ 
                                        
Kihirdetés napja: 
Paloznak 2006. január 20. 
                                                           Tóth Gáborné 
                                                               körjegyzᔐ 
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1. számú melléklet 

 
 
 
1. 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi 

LXXV. törvény 18.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított lehetᔐséggel élve, a 
területrendezésrᔐl és területfejlesztésrᔐl szóló törvény módosításának 23/A.§ c) pontja 
alapján:  

− 242/5, 242/16, 242/27, 242/31-35, 242/37-38, és a 245/14hrsz telkek 
kikerülnek a C-1 „ I. osztályú szᔐlᔐkataszteri terület” alövezetébᔐl, a T-1 
„tájképvédelmi, illetve tájkarakter megᔐrzése szempontjából kiemelt jelentᔐségᜐ 
terület” alövezetbᔐl és az M-2 „kertgazdasági terület” alövezetébᔐl.  

− A fenti helyrajzi számú telkek az U-1 „települési terület” alövezetéhez 
kapcsolódnak. 

 
2. Az eltérések az alövezetekre vonatkozó rajzi mellékletekkel (Sz/m9, Sz/m6, Sz/m8, 

Sz/m7 jelᜐ) igazoltan nem haladják meg az 5%-os küszöbértéket. 
 
3. Az alövezetek további változtatása az 5%-os területi küszöb határain belül történhet, 

külön eljárás keretében, a jelenlegi változással érintett területek figyelembe vétele 
alapján. 
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Függelék 
 
PALOZNAK KÖZSÉG RÉGÉSZETI LELᔀHELYEI 

Templomdomb MRT 2. 38/1, a középkori temetᔐ és a középkori település. 
a) A lelᔐhely kiterjedése az 1, 2/1-2, 3, 4/1-2, 5/1-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1-2, 14, 

15, 16/1-3, 17/1-2, 18, 19, 20/1-2, 21, 22, 23, 24, 25/1-3, 26, 27/1-2, 28, 29/1-2, 30, 
31-es helyrajzi számú telkekre valószínᜐsíthetᔐ. 

Királydomb (MRT 2. 38/2. lelᔐhely), római-kori telep.  
b) A lelᔐhely kiterjedése a 185/1, 185/4,185/6-7-8, 185/11-12, 189/4-5, 190/3, 190/5, 

190/7-10, 191/1-2, 192/1, 192/3-4,  193/5, 193/8-10, 193/11, 193/14, 193/17, 194/2, 
195, 196/2, 197/1. helyrajzi számú területekre valószínᜐsíthetᔐ. 

Hosszú-dᜐlᔐ (MRT 2.  38/3. lelᔐhely) magyar honfoglalás kori temetkezés.  
A lelᔐhely kiterjedése a 0875, 0876, 0877 helyrajzi számú területekre valószínᜐsíthetᔐ. 

Malomhát (MRT 2. 38/4. lelᔐhely) villaszerᜐ római-kori település 
c) A lelᔐhely kiterjedése a 0830, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 

0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0865, 0868, 0869, 
0870, 0871, 0872hrsz-ú területekre valószínᜐsíthetᔐ.  

Tódi-dᜐlᔐ (MRT 2. 38/5. lelᔐhely) újkᔐkori edénytöredékek, neolitikus települést valószínᜐsít. 
A lelᔐhely kiterjedése a 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962. hrsz-ú 
területekre valószínᜐsíthetᔐ. 

Hampaszkút-dᜐlᔐ, (régi 728-729. hrsz-ú telek) (MRT 2.-ben még nem szerepel !) III.század elsᔐ felébᔐl származó, 
római-kori faragott kᔐszarkofágot. 
A lelᔐhely kiterjedése a 237/6, 237/7, 237/18, 237/19, 237/20, 238/2, 238/10, 238/11, 238/12. hrsz-ú területekre 
valószínᜐsíthetᔐ. 

 
Törvényi környezet: A vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk, azaz a régészettel érintett területeken 

követendᔐ eljárás, jogok és kötelezettségek 
 
A régészeti lelᔐhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó fᔐbb jogszabályok: 

2001. évi LXIV. törvény – örökségvédelmi törvény 
1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. § - múzeumi törvény  
1996. évi LIII. törvény, kifejezetten a 23. és a 28. § - természetvédelmi törvény (táji értékként a halomsírok 
és a földvárak ex lege védelem alatt állnak) 
1979. évi 2. törvényerejᜐ rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – szabálysértésekrᔐl 
47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet – múzeumokban folytatható kutatásról 
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról  
20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet – szakfelügyelet rendjérᔐl 
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet – szakemberek képzésérᔐl 
16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hivatal eljárásrendjérᔐl 
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – kulturális javak kiviteli szabályairól 
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – régészeti feltárásokról 
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hatástanulmányról 
BTK vonatkozó paragrafusai 157, 216/b, 316, 324, 325. §) – örökségi értékek kárára elkövetett 
veszélyeztetés, rongálás, megsemmisítés 

 
Általában a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni.  
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ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

Mᜐemléki védelem alatt álló mᜐvi érték: 
megnevezés cím hrsz 

Római katolikus templom Kossuth u. 1. 1 
Református harangtorony Fᔐ u. 8. 29 
Tájház Fᔐ u. 6. 2/2 
Népi lakóház Fᔐ u. 9. 87/1 
Népi lakóház Fᔐ u. 14. 23 
Présház Mandula u. 9. 247/1 
Népi lakóház Petᔐfi u. 2. 91 
Népi lakóház Petᔐfi u. 7. 80/2 

Helyi védelemre javasolt mᜐvi értékek 
megnevezés cím hrsz 

Pongrácz villa barokk épülete, 
portahasználat, kerti kút, pince 

Mandula u. 242/9 

Népi lakóház Fᔐ u. 22 
Népi lakóház Nagyhegyi u. 39/4 
Lakóház, üzlet Zrínyi u. 122/1 
Borház, pince Mandula u. 242/1 
Udvarház Vincellér u. 0562 
pince  0590 

 
TOVÁBBTERVEZÉSNÉL FIGYELEMBE VEENDᔀ JOGSZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK 

Engedélyhez kötött építési munkák 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet szerint 
Telephely engedély: a 80/1999. (VI.11.) kormányrendelet 
Tᜐzvédelem: A település oltóvíz ellátását, valamint a tᜐzoltás elᔐfeltételeit (közüzemi vízhálózat, tᜐzcsap távolság, 

tᜐzoltási út és hossza , terület, stb.) a 35/1996.(XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tᜐzvédelmi 
Szabályzat vonatkozó elᔐírásai szerint kell kialakítani, illetve biztosítani. 

Közegészségügyi követelményekrᔐl szóló 16/2002 EüM. Rendelet  
A köztisztaságról szóló 1/1986 ÉVM-EüM rendelet 
 
Közlekedés: 
 

Út Tervezési osztályba sorolás 
 . 

  
Gyᜐjtᔐút: 

− Balatoni utca 
− Fᔐ utca 
− Tódi utca 
− Vörösparti sor 

B.V.c.D. 

Lakó, kiszolgáló utak B. VI. d. C. és K. VIII.C  
Kerékpár és/vagy gyalogutak B.IX: és/vagy B. X. 

 

Az országos közúthálózat hálózati szerepét, tervezési osztályba sorolását az Útgazdálkodási és Koordinációs 
Igazgatóság, a helyi (települési) közutak hálózati szerepét, tervezési osztályba sorolását a közút kezelᔐje 
módosíthatja. 

Közmᜐvek: A 24/1994. (IX.29.) KHVM rendelettel kötelezᔐvé tett MSZ 7478 számú szabvány, a 9004/1982. 
(Közl. Ért. 16.) KPM-IPM számú együttes közlemény 4. számú szabályzatában és a 30/1994. (XI.8.) IKM 
rendelettel kötelezᔐvé tett MSZ 151. sz. szabványban foglaltak betartandók. 

 
Vízgazdálkodás – vízellátás – csatornázás 
A vízgazdálkodási övezeteket érintᔐ bármilyen építési munkát folytatni, területet hasznosítani csak az ahhoz 

beszerzett vízjogi engedély alapján lehet. Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, 
horhos stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján az illetékes vízügyi felügyelet 
engedélyével szabad. 

− 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelet Országos Vízgazdálkodási Szabályzatról, 
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− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
− 38/1995. (IV. 5.) kormányrendelet a közmᜐves ivóvízellátásról és a közmᜐves 

szennyvízelvezetésrᔐl, 
− 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról, 
− 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrᔐl és 

mellékleteirᔐl, 
− 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízi-létesítmények védelmérᔐl, 
− 10/2000. (II. 2.) kormányrendelet a vízgazdálkodásról szóló 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet 

módosítása, 
− 50/2001. (IV. 3.) kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezᔐgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól, 
− 201/2001. (X. 15.) kormányrendelet az ivóvíz minᔐségi követelményeirᔐl és az ellenᔐrzés 

rendjérᔐl, 
− 213/ 2001. (XI. 14.) kormányrendelet a folyékony hulladék elhelyezésérᔐl, 
− 25/2002. (II. 27.) kormányrendelet a „Nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és tisztítási 

megvalósítási programról”, 
− 26/2002. (II.27.) kormányrendelet a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról, 
− 174/2003. (X. 28.) kormányrendelet a közmᜐves szennyvízelvezetᔐ és –tisztító mᜐvel 

gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó „Egyedi szennyvízkezelés nemzeti 
megvalósítási programjáról”, 

− 27/2004. (XII. 21.) KvVM rendelet felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 
lévᔐ települések besorolásáról, 

− 30/2004. (II. 28.) kormányrendelet a közmᜐves ivóvízellátásról és a közmᜐves 
szennyvízelvezetésrᔐl szóló 38/1995. (IV. 5.) kormányrendelet módosításáról, 

− 163/2004. (V. 21.) kormányrendelet a „Nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és tisztítási 
megvalósítási programról” szóló 25/2002. (II. 27.) kormányrendelet módosításáról, 

− 164/2004. (V. 21.) kormányrendelet a „Nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és megvalósítási 
programmal” összefüggᔐ szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 
26/2002. (II. 27.) kormányrendelet módosításáról, 

− 219/2004. (VII. 21) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelmérᔐl 
− 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszíni vizek minᔐsége védelmének egyes szabályairól, 

Folyószabályozás, árvízvédelem 
− 46/1999. (III. 18.) kormányrendelet a hullámterek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról, 

Természetvédelem - környezetvédelem 
− 1994. évi LV. földtörvény; 1996. évi LIII. törvény a természet védelmérᔐl, 1996. évi LIV. törvény 

az erdᔐrᔐl és az erdᔐ védelmérᔐl, 2000. évi XXXV. Törvény növényvédelemrᔐl szóló 
− 1991. XX. törvény, 
− 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelem általános szabályairól, 

− módosított 102/1996.(VII. 12.) kormányrendelet, a hulladék gyᜐjtᔐhely kialakításáról,  
− 45/1997.(XII: 29.) KTM rendelet 
− 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemrᔐl, gyommentesen tartásról, 
− 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
− 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet légszennyezᔐ pontforrások kibocsátási 

határértékeirᔐl, 
− 20/2001. (II. 14.) kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek 

körérᔐl és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól 
− 49/2001. (IV. 3.) kormányrendelet, a nitrát érzékenységrᔐl, 
− módosított 21/2001. (II. 14.) kormányrendelet a levegᔐtisztaság védelmérᔐl, 
− 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeirᔐl, 
− 8/2002. (III. 22.) KöMEüM együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról, 
− 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelésrᔐl, 
− 23/2003. (VII. 29.) KvVM rendelet a növényi - hulladék kezelésérᔐl és a komposztálás mᜐszaki 

követelményeirᔐl,  
− 1/2005. (I. 13.)KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérᔐl, 
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− tájsebként megjelenᔐ anyaglelᔐhelyek rendezésénél 1993. évi XLVIII. törvényt a bányászatról, 
valamint a törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) kormányrendeletet kell 
figyelembe venni.  

 
Erdᔐk védelmérᔐl szóló 1996. évi LIV. törvény (továbbiakban Evt.) és a többször módosított 29/1997. (IV. 30.) FM 

rendelet a végrehajtásra vonatkozó rendelkezésekkel betartandó, különösen 15. § (1) és a 16. § (1) bekezdése, 
Evt. 10.§-ához kapcsolódó Vhr. 7, 8, 9, 10 szakaszai.  

 
Talajvédelem: 

A beépítésre nem szánt területeken történᔐ építések építési engedélyezési eljárásába a vonatkozó jogszabály 
szerint a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. Az építési engedélyezési tervben külön munkarészben kell 
foglalkozni a területen található humuszvagyon védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás 
módjával. 
Fertᔐzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a külön jogszabályban elᔐírt kármentesítést követᔐen 
szabad. 
A talajvédelem érdekében a Talajvédelmi Szakhatóság állásfoglalásával összhangban az építésügyi hatóság 
talajvédᔐ növényzet (védᔐzöld, erdᔐ, fásított zöldsáv, beültetési kötelezettség) létesítésére és fenntartására 
kötelezheti a telkek tulajdonosait. 

 
Természetvédelem: a védettséggel összefüggᔐ rendelkezéseknek, illetve követelményeknek és a természetvédelem 

érdekeinek a területek használatakor és az építéssel összefüggᔐ tevékenységek során érvényt kell szerezni. A 
természet-közeli állapotú területeken (természeti terület, „Nádastó”) - az ember által csekély mértékben 
befolyásolt élᔐhelyek, tájrészletek – a területhasználat módosítása, építéssel összefüggᔐ tevékenységek csak a 
természet védelmérᔐl szóló törvény elᔐírásai szerint, a Természetvédelmi Szakhatóság hozzájárulásával 
végezhetᔐ. 
A zavaró látványok takarására, illetve értékes élᔐhelyek összekapcsolására többszintes telepítésᜐ védᔐ-
zöldsáv, „biofal” létesítése rendelhetᔐ el. 

 
Felszíni, felszín alatti vizek védelme: A vonatkozó jogszabályi elᔐírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz 

csak tisztán, vagy a vízjogi engedélyben elᔐírt minᔐségben kerülhet. Szennyvíz a közcsatorna hálózatba csak 
az országos jogszabályokban elᔐírt minᔐségben vezethetᔐ. Az elᔐírt minᔐségtᔐl eltérᔐ szennyvizeket a 
közcsatornába vezetés elᔐtt a keletkezés helyén (a létesítmény telkén) elᔐ kell tisztítani. Szennyvíz az 
elᔐírásos tisztítás nélkül a természetes vizekbe nem vezethetᔐ. 

 
Állattartás: 41/1997. (V.28.) FM rendelet 
 

Legkisebb távolság Védᔐtávolság Állattartás Állatszám 
megnev/db saját 

lakás ásott kút saját 
vízellátás 

egyéb 
fürdᔐmedence 

köz-
terület 

oldalkert* hátsókert* 

Állattartó 
épület család 
önellátására 

Ki    Ba 
Ki   Ny 
Ki    Br 
H     Se 
H     Ju 
H     Ke 
H     St 
N     L 
N     Sz 

1-200 
 

1-5 
 
 
 
 

1-2 

5m 
 

10m 
 
 
 
 

0-5m 

15m 
 

15m 
 
 
 
 

15m 

10m 
 

10m 
 
 
 
 

10m 

5m 
 

10m 
 
 
 
 

5m 

15m 
 

15m 
 
 
 
 

15m 

10m 
 

12m 
 
 
 
 

12m 

6m 
 

6m 
 
 
 
 

6m 

 
Jelmagyarázat:  Ki = kis haszonállat 
 H = haszonállat 
 N = nagy haszonállat 
 Ba = baromfi Se = sertés St = strucc 
 Ny = nyúl  J = juh L = ló 
 Br = broiler Ke = kecske Sz = szarvasmarha 
  *Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni 
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Intézkedési javaslat 
 
A létesítendᔐ építmények engedélyezésekor szükséges a tájban való megjelenés, a tágabb környezetre gyakorolt 
hatás, az esztétikai értékben, látványban bekövetkezᔐ változás értékelése, minᔐsítése önkormányzati, illetve 
kistérségi tervtanács életre hívásán keresztül. A szabályozási tervben jelölt, védelemre javasolt helyi mᜐvi 
értékeket, külön önkormányzati rendelet alapján, védelem alá kell helyezni és az ingatlan nyilvántartásba, be kell 
jegyeztetni.  
 
Parkolási rendeletben kell meghatározni a közösségi funkciókhoz (pl.: önkormányzat, orvosi rendelᔐ, teleház, stb.) 
és a temetᔐkhöz tartozó telken kívüli, közterületi pakoló felületek kialakításának lehetᔐségét, módját, jellegét, 
határidejét.  
 
Zöldterületek: A meglévᔐ és újonnan létesítendᔐ zöldterületek és felületek létrehozásáról, folyamatos 
fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell a 8/1998. (VIII. 1.) számú önkormányzati rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

A zöldfelületeken keletkezᔐ zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint kell ártalmatlanítani. A 
zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb hulladéktól elkülönítetten kell gyᜐjteni és tárolni, a 
hulladékot az újrahasznosíthatóságnak megfelelᔐen kell kezelni. Zöldhulladékot elégetni csak abban az esetben 
lehet, ha olyan kártevᔐk támadták meg, melyeket csak így lehet megsemmisíteni.  
 
A fejlesztési területek beépítésének elᔐkészítᔐ fázisában, egyidejᜐleg készülᔐ, összehangolt tervek alapján kell 
meghatározni és megvalósítani a tervezett terepszintet, a felszíni vízelvezetést, a szennyvízcsatorna hálózatot, és a 
többi nem terepfüggᔐ közmᜐvezetéket, a közlekedési területeket és a közterületek fásítását.  
 
Ahol a szelektív hulladékgyᜐjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és intézményekben keletkezᔐ hulladék 
szelektív gyᜐjtésérᔐl, illetve tároló edényzetbe helyezésérᔐl a helyi rendelkezéseknek megfelelᔐen kell gondoskodni.  
 
A természetes vizek védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell az ökológiai egyensúly környezeti feltételeit. 
 


