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BEVEZETÉS ÉS A TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
 

 
 
BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 
Buzsák község Önkormányzata 2003-ban Településrendezési tervének elkészítésével bízta meg a 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: PESTTERV). 
A terv hosszasan elhúzódott egyeztetési folyamata nem zárult le, mivel a közigazgatási egyeztetést 
követően a területi főépítészi záróvélemény nem került kiadásra. 
Időközben – 2008. év nyarán – módosult a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről 
szóló 2000. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Btv.) és szükségessé vált a változások 
településrendezési tervi átvezetése is. 
Az Önkormányzat, ennek ismeretében, a terv befejezését határozta el és megbízta a tervezőt a terv 
elfogadásra szánt munkarészeinek – a TSZT határozati tervezet és mellékletei, valamint a HÉSz 
tervezet és mellékletei – átdolgozásával, továbbá egy területrendezési (Btv) - településrendezési 
(TSZT) megfelelőségi vizsgálat elvégzésével. 
 
A tervezési feladat meghatározására egyeztető tárgyalást folytattunk le 2009.január havában, 
melynek emlékeztetőjét az előzményi dokumentációhoz csatoltuk (ez tartalmazza a település 
egészére vonatkozó rendezési terv mellett a rekreációs fejlesztésre tervezett mintegy 110 ha-os 
belterületbe vont terület (994/1-/6 hrsz. és környezete) ezt követően kidolgozandó szabályozási 
tervének tervezési szempontjait is). 
 
Párhuzamosan lefolyt a településrendezési terv és a Btv egyeztetésében problémát jelentő 994 hrsz. 
és környéke terület területrendezési hatósági eljárása és kiadásra került e tárgyban a DDT-RÁH 
Állami Főépítész 08/197-12/2009.sz. Határozata (másolata az előzményi dokumentációhoz csatolva). 
Az e határozatba foglalt KDT-KTVF szakhatósági nyilatkozat írta elő a tervhez „tájrendezési 
alátámasztó munkarész” készítését. A munkarész elkészítésre kiegészítő megbízást kaptunk az 
Önkormányzattól, tematikáját a tervezési feladatnak megfelelően határoztuk meg, összhangban a Btv-
vel. A munkarészt az egyeztetési tervanyagok tartalmazták, véleményezése során kifogás nem merült 
fel. 
 
A dokumentáció – az elfogadásra kerülő munkarészek mellett - tartalmazta valamennyi, az előzetes 
egyeztetési eljárás során előírt területrendezési tervi elemet, kiegészítve a módosított tervanyagot a 
Btv övezeteinek új lehatárolásaival és előírásainak átvezetésével, továbbá a területrendezési (Btv) - 
településrendezési (TSZT) megfelelőségi vizsgálat anyagával és a SZT magassági adatokkal. 
A dokumentáció valamennyi, az Étv 9.§-ában előírt előzetes egyeztetési fázison túlesett, közszemlére 
tétele 2010. április – május hóban megtörtént. Az Állami Főépítész – 211-18/2010. szám alatt kiadott - 
végső szakmai véleményének beszerzését (2010-06-03.) követően, ennek képviselő testületi 
ismertetése megtörtént a terv megtárgyalása során. 
 
A Képviselőtestület az előterjesztés alapján 2010. szeptember havi ülésén elsőként a TSZT-t 
Határozattal, ezt követően a HÉSz-t Rendelettel fogadta el. 
 
Jelen dokumentáció Buzsák Településrendezési tervének elfogadott munkarészei közül Helyi Építési 
Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) tartalmazza. 
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BUZSÁK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

7/2010. (IX. 09.) SZ. RENDELETE 
BUZSÁK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

(HÉSZ) 
 
Buzsák község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV tv. 16.§ (1) bekezdésében, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 
7.§-ának (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében megalkotja Buzsák Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló rendeletét, és jóváhagyja a község közigazgatási területére szóló Szabályozási 
tervlapokat. 
 

I .  F E J E Z E T  
 

Á L T A L Á N O S  R E N D E L K E Z É S E K  
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

(1) A rendelet hatálya Buzsák község teljes közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A szabályzat az alábbi SZT-1 – SZT-4 jelű szabályozási terv mellékletekkel együtt alkalmazandó: 

a) SZT-1: Belterületi Szabályozási terv (M=1:4 000), 
b) SZT-2: Csisztafürdő Szabályozási terv (M=1:4 000), 
c) SZT-3: Az Ady Endre utca – Petőfi Sándor utca – 162 hrsz. út – 073 hrsz. út által határolt 

terület szabályozási terve (M=1:2000), 
d) SZT-4: Külterületi Szabályozási terv (M=1:10 000) 

(3) A HÉSZ függelékei: 
a) F-1: A helyi védelem alatt álló művi értékek jegyzéke 
b) F-2: A műemlékek műemléki környezetébe tartozó ingatlanok jegyzéke 
c) F-3: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek jegyzéke 
d) F-4: A legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok jegyzéke 
e) F-5: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéről és területrendezési 

szabályzatáról szóló /2008 évben módosított/ 2000.évi CXII. Törvény (Btv) Buzsák területét 
érintő övezeteinek jegyzéke 

(4) A HÉSZ a Szabályozási terv mellékletekkel együtt érvényes. 
 

Belterületbe vonás 
2.§ 

A Képviselő testület 
(1) a meglévő és tervezett belterületi határvonalat a szabályozási tervek szerint állapítja meg, 
(2) jelen rendelet hatályba lépésével az érintett külterületi ingatlanok az igénybevétel igényének 

felmerülésekor, a Képviselő testület egyedi határozata alapján vonhatók belterületbe. 
 

Területfelhasználás 
3.§ 

(1) A területfelhasználás elemei: 
 A meglévő és tervezett belterület határa; 
 Szabályozási vonal; 
 Övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa; 
 Műemlék jele és a műemléki környezet határa 
 Helyi értékvédelmi vizsgálatra javasolt terület határa; 
 Nyilvántartott régészeti lelőhely határa; 
 Védőterületek, védőtávolságok, védősávok; 
 Országos jelentőségű természetvédelmi terület meglévő és tervezett határa; 
 Országos jelentőségű védett természeti terület (ex lege védett terület) határa; 
 Helyi jelentőségű természetvédelmi terület javasolt határa 
 Rekultiválandó terület. 
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I I .  F E J E Z E T  
 

AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI 
 

4.§ 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel 

együtt kell alkalmazni. 
 

Az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabályai 
5.§ 

(1) Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági 
engedélyezési eljárásokról szóló jogszabályok alapján, a rendelet hatálya alatt álló területen csak 
a beavatkozás várható hatásainak megítélésre alkalmas látványterv alapján végezhetők az alábbi 
építési munkák: 
a) A műemlékek műemléki környezetének valamint a helyi védelem alatt álló településrészek 

területén az épületek közterületek felől látható homlokzatainak nem szerkezeti jellegű 
megváltoztatása (színezés, festett vagy plasztikus díszítés, tetőfedés anyaga, homlokzati 
nyílászárók cseréje, illetve átalakítása); 

b) Lakókocsi, konténer illetve sátor elhelyezése a HÉSZ vonatkozó bekezdésében 
megfogalmazott előírások figyelembe vételével; 

 
 

I I I .  F E J E Z E T  
 

A Z  Ö V E Z E T E K R E  V O N A T K O Z Ó  Á L T A L Á N O S  E LŐ Í R Á S O K  
 

Telekalakítás 
6/A.§ 

(1) Nyúlványos telek nem alakítható ki. 
(2) Ha a telekalakítás a hatályos településrendezési tervek változtatását igényli, akkor a terv 

módosítását a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell elvégezni. 
 

Általános építési előírások 
6/B.§ 

(1) A már meglévő, kialakult beépítés fenntartható (állagmegóvás, felújítás elvégezhető), de új 
építési munka már csak a HÉSZ előírásainak betartásával végezhető. 

(2) A beépítést megelőzően a vízgazdálkodási övezetekkel szomszédos, ill. az azok 50 méteres 
védőtávolságán belül elhelyezkedő övezetekben tervezett beruházások esetén részletes 
talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek beépíthetőségét. Az adott telek 
beépítésének feltétele fentieken túl a vízügyi hatóság hozzájárulása is. 

(3) Az előkert határa egyben építési vonal is. Az új épületek utca felőli homlokzata hosszának 
legalább 50%-a kötelezően az építési vonalra kell kerüljön. 

(4) A település lakó-, vegyes és különleges övezeteiben 
a) környezetzavaró ipari műhely, raktár, valamint 
b) hulladékgyűjtő és feldolgozó telep 
sem önmagában, sem más építménnyel együtt nem építhető. 

(5) Az egyes övezetek területén a főfunkciójú épületen bitumenes lemez és hullámlemez 
tetőhéjazatként nem alkalmazható. 

(6) A település beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területei a Btv vonatkozó előírásai szerinti 
csatornázottsági és szennyvíz-elhelyezési feltételek megléte illetve megteremtése esetén 
használhatók fel. 

(7) Az egyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítmények csak akkor építhetők, illetve 
vehetők használatba vagy rendeltetésük abban az esetben változtathatók, ha a létesítményben 
tervezett tevékenység képes betartani az adott övezetre, építési övezetre a jelen rendeletben 
előírt környezetvédelmi határértékeket. 

(8) Telken belül konténer, felvonulási épület csak ideiglenes jelleggel, az építési időszakban 
helyezhető el. 

(9) Az övezeti előírásokat túllépő beépítettségű telek beépítése az épület lebontásáig tartható fenn, 
utána a telek az övezeti előírások szerint építhető be. Lebontásnak számít, ha a terepszintig az 
épület visszabontásra kerül. 
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(10) A település közigazgatási területén állattartás célját szolgáló építmény engedélyezési eljárásánál 
az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet előírásait is be kell tartani. 

(11) A település igazgatási területén hírközlést szolgáló antennatornyok csak abban az övezetben, 
építési övezetben helyezhetők el, ahol azt a HÉSZ lehetővé teszi. Ezen túl az alábbiakban 
felsorolt építményeken, területeken hírközlést szolgáló antennatornyot nem szabad elhelyezni, a 
meglévő toronyszerű építmények felhasználásának, illetve bővítésének kivételével: 
- műemléki épületen és a hozzá tartozó telekterületen, 
- műemléki környezet területén, 
- helyi értékvédelmi területen, 
- helyi védelem alatt álló épületen, építményen, 
- a mindenkori lakóterület határától 200 méteren belül, 
- helyi természeti érték, helyi tájérték területén és környezetében 200 méteren belül, 
- védett és ökológiai hálózatokhoz (OÖH, Natura2000) tartozó természeti területen és „ex 

lege” (a természetvédelemi törvény értelmében) védett területen valamint ezek 200 méteres 
környezetében. 

(12) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben, a közlekedési és közműövezetekben, illetve 
vízgazdálkodási övezetekben új zöldfelület létesítését - a területfel-használás változás jellegétől 
függően - kertépítészeti kiviteli, vagy tájrendezési, rekultivációs terv alapján kell elvégezni. 

(13) Az egyes építési övezetekre, övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál 
növényzettel fedett területként csak a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, 
fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú területe vehető 
számításba. 

(14) Az egyes telken belül kötelezően létesítendő védőzöld sáv kialakítása és fenntartása a 
telektulajdonos feladata. A védőzöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és 
cserjék) kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok 
használhatók. A telken belül létesítendő védőzöld sávon belül legfeljebb 5%-os területi arányban 
helyezhető el építmény és alakítható ki egyéb burkolt felület. 

(15) Az egyes ingatlanokon az övezetenként meghatározott zöldfelületeket legkésőbb az épületek 
használatba vételéig ki kell alakítani. A használatba vétel csak az előírt zöldfelületek kialakítása 
után történhet meg. 

(16) Fakivágás a település belterületén az Önkormányzat fakivágásról és pótlásról szóló rendeletének 
megfelelően végezhető. 

(17) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen lévő fasor fenntartását, a hiányzó 
elemek pótlását - a környezeti hatások figyelembe vételével - kertépítészeti kiviteli, fenntartási 
terv alapján kell elvégezni. 

(18) Beépítésre nem szánt területen, kivéve a közlekedési és közműövezetek területét, az új nem 
termesztési célú zöldfelületek fás szárú növényállományának telepítésénél csak a tájra jellemző 
őshonos fa- és cserjefajok használhatók. 

 
Térségi szabályozáson alapuló általános területfelhasználási előírások 

7.§ 
(1) A település a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez (BKÜ) tartozik, ezért vonatkozik rá a BKÜ 

Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló törvény amelynek övezeti előírásai az alábbiak szerint érvényesítendők: 

a) A települési igazgatási határ által meghatározott övezetek1 közül érinti a települést a: 
• Történeti települési terület övezete (T-2, Btv övezeti tervlap sz.: 4.3) 
• Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1, Btv övezeti tervlap sz.: 4.6) 
• Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1, Btv övezeti tervlap 

sz.: 4.8) 
b) A területi lehatárolással meghatározott övezetek közül érinti a települést a: 

• Magterület övezete (Ö-1), Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), Pufferterület övezete (Ö-3, 
Btv övezeti tervlap sz.: 4.1) 
• Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1, Btv övezeti tervlap sz.: 4.2) 
• Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1, Btv övezeti 
tervlap sz.: 4.5) 

                                                      
1 Btv: a 2008.évi LVII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Terület-
rendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról: 
- 21.§ a történeti települési terület – 
- 22.§ az ásványi nyersanyag gazdálkodási terület – 
- 25.§ a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület – övezete tekintetében. 
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• Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (R-1, Btv övezeti 
tervlap sz.: 4.7) 
• Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1, Btv övezeti tervlap sz.: 4.11) 
• Települési terület övezete (U-1), Gazdasági terület övezete (U-2), Általános 
mezőgazdasági terület övezete (M-1), Kertgazdasági terület övezete (M-2), Erdőterület 
övezete (E-1), Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2, Btv övezeti tervlap sz.: 4.13) 
• Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1, Btv övezeti tervlap sz.: 4.15) 

(2) A Btv övezeti tervlapjai alapján területi lehatárolással meghatározott övezetek előírásai2 
együttesen érvényesítendők a HÉSz övezeti előírásaival, az SZT-4 jelű Külterületi Szabályozási 
terven ábrázolt területegységeken. 

 
 

B E É P Í T É S R E  S Z Á N T  T E R Ü L E T E K  
 

L A K Ó T E R Ü L E T E K  
 

A FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETEINEK (Fl) ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
8.§ 

(1) Az övezet területén az üzemanyagtöltő állomáson kívül az OTÉK vonatkozó előírásában felsorolt 
funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Az övezet területén mezőgazdasági jellegű 
építmény csak abban az esetben helyezhető el, ha az a helyi állattartási rendeletnek megfelelő 
és a lakóterületre vonatkozó környezeti határértékeket meg nem haladó hatású tevékenység 
folytatása céljára szolgál. 

(2) Az építési övezetben a közműpótló műtárgy kivételével bármely melléképítmények elhelyezhető. 
A melléképítmények közül az alábbiak csak az építési helyen belül, és az oldalsó telekhatártól 
mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el: 
a) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
b) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
c) kerti épített tűzrakóhely, 
d) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
e) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
f) állatkifutó, 
g) trágyatároló, komposztáló. 

(3) A lakóövezetben lévő, a fekvése szerinti tömbre vonatkozó övezeti előírásokban meghatározott 
legkisebb teleknagyságnál kisebb területű, kialakult lakótelkek az övezeti előírásban foglaltak 
szerint beépíthetők, de az 500 m2 nagyságú vagy annál kisebb telkek csak akkor építhetők be, ha 
az utcai telekhatár szélessége minimum 14 méter, a telek mélysége pedig minimum 25 méter. 

(4) Az előkert, oldalkert és hátsókert nagyságának meghatározásakor az alábbi előírásokat kell 
figyelembe venni: 
a) Meglévő, kialakult beépítés esetén a kötelező előkertek mélységét úgy kell meghatározni, 

hogy az előkert nagysága az adott építési telek mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telek 
kialakult előkertjének átlaga legyen. Kialakult előkert nélküli beépítés esetén az új beépítés 
előkert nélkül is megvalósítható. 

b) Újonnan lakóövezetté váló területek esetén a kötelező előkert nagysága legalább 5 méter. 
c) Az oldalkert és hátsókert nagysága az OTÉK-ban meghatározottak szerint számítandó. 
d) Az előkert, oldalkert és hátsókert kiszámítása révén kialakult építési hely mélysége 

legfeljebb 100 méter lehet. 
(5) A beépítési mód oldalhatáron álló illetve szabadon álló. Oldalhatáron álló beépítési mód esetén 

az elhelyezendő új épületet az oldalhatártól legalább 0,8 méterre, és legfeljebb 2 m távolságra 
kell elhelyezni. A telek beépítését meghatározó oldalhatár felé eső épülethomlokzato(ko)n 
tervezett nyílászárók kialakítására vonatkozóan az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

                                                      
2 a 2008.évi LVII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról: 
- 20.§ a magterület-, ökológiai folyosó-, és pufferterület – 
- 21.§ a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület – 
- 22.§ a szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület –  
- 23.§ a térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület – 
- 28.§ a felszíni vízminőség védelmi terület – 
- 31.§ a települési terület -, 32.§ a gazdasági terület -, 33.§ az általános mezőgazdasági terület -, 34.§ a kertgazdasági terület -, 
36.§ az erdőterület -, 37.§ az erdőtelepítésre alkalmas terület –, 39.§ a turisztikai fejlesztési terület – övezete tekintetében. 
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(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén, ha a tárgyi építési telek 20 méter vagy annál szélesebb és a 
szomszédos telken kialakult beépítés lehetővé teszi, szabadon álló módon is elhelyezhető épület. 
Szabadon álló épület elhelyezés esetén a kialakult oldalhatár felé az oldalkert szélessége min. 
3,0 m, a másik oldalkert szélességét az övezetben előírtaknak megfelelően kell kialakítani. 

(7) Az újonnan építési övezetekké váló területeken a kialakítandó új építési telkek minimális 
mélysége 40 m, minimális szélessége oldalhatáron álló beépítés esetén 16 méter, szabadon álló 
beépítési mód esetén 20 méter. 

(8) A település már beépült részein a kialakítandó új építési telkek minimális szélessége 14 m, 
minimális mélysége 35 m lehet. 

(9) Ha a már jelenleg is kialakult építési telek legkisebb szélessége 16 m-nél kisebb, akkor az 
építmények közti legkisebb oldalkert méretet az OTSz előírásai lehet lecsökkenteni. Ezt az 
engedményt csak akkor lehet alkalmazni, 
- ha a szomszédos telkek építési jogai ezáltal nem csorbulnak, valamint 
- ha valamennyi érintett építési telek tekintetében igazolt, hogy az OTÉK vonatkozó 

bekezdésében kapott felhatalmazással élve teljesülnek az OTÉK vonatkozó bekezdéseiben 
megfogalmazott feltételek. 

(10) 6 méternél kisebb megengedett legnagyobb építménymagasság esetén, új építmény építése 
csak akkor lehetséges, ha a szomszédos építmények között biztosítható minimum 6 méter 
távolság. Ha a szomszédos építmények között nem biztosítható a minimum 6 méter távolság, 
akkor az építményeket tűzfalas kialakítással kell létesíteni. 

(11) A lakóépületeken csak magastető alkalmazása lehetséges, a tető hajlásszöge a környezeti – 
utcaképi adottságoknak megfelelően választható meg. 

(12) Az építési övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (nagy 
szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) hatású tevékenységet szolgáló 
épület, építmény elhelyezése nem tehető lehetővé. 

 
 

A FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETEINEK (Fl) RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
9.§ 

(1) Az Fl-1 jelű építési övezet 
Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 800 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 14 méter, legkisebb mélysége 50 méter. 

 
(2) Az Fl-2 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 800 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 16 méter, legkisebb mélysége 40 méter. 

 
(3) Az Fl-3 jelű építési övezet 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 1200 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 14 méter. 
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(4) Az Fl-4 jelű építési övezet 
Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 400 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 16 méter, legkisebb mélysége 25 méter. 

 
(5) Az Fl-5 jelű építési övezet 

Beépítési mód Ikres 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 550 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 13 méter, legkisebb mélysége 35 méter. 

 
 

V E G Y E S  T E R Ü L E T E K  
 

A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
 

10.§ 
(1) A településközpont vegyes építési övezetek intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb, 

lakóterületet nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgálnak. Az övezet építési telkein a 
lakóépület, a parkolóház, valamint az üzemanyagtöltő állomás kivételével az OTÉK vonatkozó 
bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el. 

(2) Az építési övezetben csak az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 méteres belmagassággal), 
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 méteres mélységgel), 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, valamint 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő. 

(3) Meglévő, kialakult beépítés esetén új épület elhelyezése a kialakult előkerti állapothoz igazodóan 
történhet. Az újonnan településközpont vegyes építési övezetté váló területeken az előkert 
mélysége legalább 5 m. 

(4) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő épületeken csak magastető alkalmazása lehetséges. A 
tetőhajlásszög a környezeti – utcaképi adottságoknak megfelelően választható meg, a 
szomszédos beépítéshez igazodva. 

(5) Az építési övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti határértékeket meghaladó 
hatású (nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységet 
szolgáló építmény elhelyezése nem tehető lehetővé. 

 
A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

11.§ 
(1) A Vt-1 jelű építési övezet 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 1500 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
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(2) A Vt-2 jelű építési övezet 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

 
(3) A Vt-3 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 3 000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

 
Az övezetben az építési hely legnagyobb mélysége 80 méter. 

 
(4) A Vt-4 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 800 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 12,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

 
(5) A Vt-5 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 

 
(6) A Vt-6 jelű építési övezet 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 900 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

 
(7) A Vt-7 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 

a) Az építési övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel 
kialakult állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
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(8) A Vt-8 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 20 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 

a) Az építési övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel 
kialakult állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 

 
(9) A Vt-9 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 1200 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 

 
 

G A Z D A S Á G I  Ö V E Z E T E K  
 

A GAZDASÁGI TERÜLETEK (GKSZ, GIP) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
 

12.§ 
(1) Az építési övezeten belül az OTÉK vonatkozó bekezdésében meghatározott funkciójú épületek, 

építmények helyezhetők el. Az övezet területén kivételesen elhelyezhető épületek esetében az 
OTÉK vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni. 

(2) Az építési övezetben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető: 
- közműpótló műtárgy, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- állatkifutó, 
- trágyatároló, komposztáló, valamint 
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

(3) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 25 m lehet. 
(4) Az építési övezet területén az előkert minimum 10 méter, az oldalkert minimum 6 méter, a 

hátsókert minimum 6 méter nagyságú. 
(5) A gazdasági övezetek területén, az övezettel szomszédos lakó- vagy intézményi területek illetve 

a szomszédos külterületi területek felé eső telekhatárok mentén összefüggő, többszintes 
védőzöld sávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége 6 m. 

(6) Az építési övezetekben megadott legnagyobb építménymagasság értékét csak az övezetben 
megengedett tevékenységhez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények 
valamint a hírközlést szolgáló antennatornyok létesítése esetén szabad meghaladni. 

 
 

GAZDASÁGI TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
13.§ 

 
(1) A Gksz-1 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 
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(2) A Gksz-2 jelű építési övezet 
Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 20 000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 20 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 

 
(3) A Gksz-m jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 10 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 
a) Az építési övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel 

kialakult állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
 

K Ü L Ö N L E G E S  Ö V E Z E T E K  
 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
14.§ 

(1) A különleges területek építési övezeteibe a temető (Kt), a sportpálya (Ksp), a csisztafürdői 
különleges hétvégi házas övezetek (Khé), a csisztafürdői fürdő területe (Kf), valamint a sport-
rekreációs (Ksr) területek tartoznak. 

(2) Az építési övezetbe tartozó telkeken elhelyezésre kerülő közhasználatú épületeket, építményeket 
úgy kell kialakítani, hogy azokat kerekesszékkel és gyermekkocsival is használni lehessen. 

(3) A különleges területek építési övezeteiben haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem 
helyezhető el. 

(4) Az építési övezet területén –- ha azt az övezeti előírások külön nem szabályozzák – az előkert 
nagysága legalább 5 méter. Az oldalkert és hátsókert nagyságát az OTÉK vonatkozó előírásai 
alapján kell meghatározni. 

 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

15.§ 
(1) A Kt jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 10 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,0* 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) Az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult 

állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
b) *A legnagyobb építménymagasság értéke, toronyszerű épületrésszel rendelkező 

temetőkápolna vagy ravatalozó építése esetén 10 m. 
c) Az építési övezetben temető és az azt kiegészítő funkciójú épület, építmény helyezhető el. 
d) Az építési övezetben csak az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 méteres belmagassággal), 
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 méteres mélységgel), 
- kerti építmény (szökőkút, pihenés céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem 

magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
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- szabadon álló és legfeljebb 6,0 méter magas szélkerék., antennaoszlop, zászlótartó 
oszlop. 

e) A temető közegészségügyi és környezetvédelmi hatóság által meghatározott védőtávolságát 
részben telekhatárán belül, részben a beépítésre szánt területek telekhatárától mérve kell 
biztosítani. 

f) A védőtávolságon belül csak a közegészségügyi és környezetvédelmi hatóság által 
engedélyezett funkciójú építmény helyezhető el. 

 
(2) A Ksp jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 10 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 10,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 
a) Az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult 

állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
b) Az építési övezetbe tartozó építési telek nem osztható meg, de azonos építési övezetbe 

tartozó építési telekkel egyesíthető 
c) Az építési övezetben sportolási célú építmények és az azt kiegészítő funkciójú épület, 

építmény helyezhető el. 
d) Az építési övezetben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető: 

- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- állatkifutó, 
- trágyatároló, komposztáló, valamint 
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

 
(3) A Ksr-1 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 8000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 9,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) Az építési övezetben a rekreációs funkción kívül nagy kiterjedésű sportolási célú területek, 

valamint az azokat kiegészítő funkciójú épület, építmény helyezhető el. 
b) Az építési övezetben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető: 

- kerti épített tűzrakóhely, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- állatkifutó, 
- trágyatároló, komposztáló, valamint 
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

 
(4) A Kf jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 20 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) Az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult 

állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
b) Az építési övezetben a rekreációs funkción kívül nagy kiterjedésű sportolási célú területek, 

valamint az azokat kiegészítő funkciójú épület, építmény helyezhető el. 
c) Az építési övezetben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető: 
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- kerti épített tűzrakóhely, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- állatkifutó, 
- trágyatároló, komposztáló, valamint 
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 

 
(5) A Khé-1 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40* 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40* 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 3,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) Az övezet területén akkor lehet épületet elhelyezni, ha az építtetőnek a tömbön belüli, még 

beépítetlen részarány tulajdona eléri a 180 m2-t és az építés feltételének tárgyát képező 
részarány tulajdonban lévő területek közvetlenül egymás mellett helyezkednek el. *A max. 
40 %-os beépíthetőség a saját részarányterületre számítandó. 

b) Az építési övezetben egy üdülőegységes épületek helyezhetők el. Az elhelyezésre kerülő 
épületek közötti távolság legalább 3,5 méter kell legyen. 

c) Az övezet területén az oldalkert nagysága a kialakult oldalkerti méreteknél kisebb nem lehet. 
d) Az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult 

állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
e) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

- közmű becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 méteres 
belmagassággal), kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes 
vetülettel, valamint kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő. 

 
(6) A Khé-2 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40* 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40* 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 3,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) Az övezet területén akkor lehet épületet elhelyezni, ha az építtetőnek a tömbön belüli, még 

beépítetlen részarány tulajdona eléri a 200 m2-t és az építés feltételének tárgyát képező 
részarány tulajdonban lévő területek közvetlenül egymás mellett helyezkednek el. *A max. 
40 %-os beépíthetőség a saját részarányterületre számítandó. 

b) Az építési övezetben egy üdülőegységes épületek helyezhetők el. Az elhelyezésre kerülő 
épületek közötti távolság legalább 3,5 méter kell legyen. 

c) Az övezet területén az oldalkert nagysága a kialakult oldalkerti méreteknél kisebb nem lehet. 
d) Az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult 

állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
e) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

- közmű becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 méteres 
belmagassággal), kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes 
vetülettel, valamint kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő. 

 
Ü D Ü L Ő  Ö V E Z E T E K  

 
ÜDÜLŐ TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

16.§ 
(1) Az övezet területén az előkert nagysága legalább 5 méter. Az oldalkert és hátsókert nagyságát 

az OTÉK vonatkozó előírásai alapján kell meghatározni. 
(2) Az építési övezetben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető: 

- közműpótló műtárgy, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, valamint 



BUZS ÁK –  TEL E PÜ LÉ S RE ND E Z ÉSI  TE R V           E l fogadot t  Dokumentác ió  
 

 
Törzsszám: 2-03-376 2010.szeptember hó  Fájl: HESZ2010_09VEGL.doc 

 14  

- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló. 
(3) Az üdülőövezetek területén haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. 
 

AZ ÜDÜLŐ TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
17.§ 

(1) Az Üh-1 jelű építési övezet 
Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 550 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 15 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 
a) Az övezet területén telkenként legfeljebb négy üdülőegységes üdülőépület helyezhető el. 
b) Az övezet területén kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 14 méter, legkisebb 

mélysége 25 méter. 
 
(2) Az Üü-1 jelű építési övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 10 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 
a) Az övezeti előírásban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel kialakult 

állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
 
 
 

B E É P Í T É S R E  N E M  S Z Á N T  T E R Ü L E T E K  
 
 

A  K Ö Z L E K E D É S I  Ö V E Z E T E K R E  É S  
A  K Ö Z M Ű V E K R E  V O N A T K O Z Ó  E L Ő Í R Á S O K  

 
A KÖZLEKEDÉSI ÖVEZETEKRE (KÖU) VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

18.§ 
(1) A közlekedési területek övezetébe tartoznak a meglévő és tervezett közutak a hozzájuk 

csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. 
(2) A község területén az úthálózat szabályozási szélességét szabályozási terv szerint kell 

kialakítani. 
(3) A közúti övezetekben a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, 

környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) 
telepíthető. 

(4) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 
a) M7 autópálya K.I. 
b) 6708 j. ök. út: külterületen K.V., a belterületen B.IV.b. 
c) Pusztaberényi vasúti megállóhoz, Fonyód és Öreglak felé vezető új utak külterületen K.VI., 

belterületen B.V.c. 
d) Gyűjtő utak  B.V.c. 
e) Települési kiszolgáló utak (lakóutcák): B.VI.d. 

(5) A közlekedési területek védőterülete a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének 
hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei az utak külterületi szakaszain az 
úttengelytől mérve: 
a) Az M7 autópálya nyomvonala mentén 100-100 m. 
b) Alsóbbrendű országos közút esetén 50-50 m. Ezen belül kerítés 20 méterre, építmény 30 

méterre helyezhető el, a közúti közlekedési hatóság hozzájárulásával. 
(6) A külterületi önkormányzati közutak, mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út 

tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el. 
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(7) A tervezett közutak kiépítéséhez az OTÉK szerinti szabályozási szélességek biztosítandók, ettől 
eltérni csak szabályozási terv keretei között készülő, az adottságokhoz alkalmazkodó méretezés 
alapján lehet. E rendeletben biztosított eltérések: 
a) kiszolgáló utak szabályozási szélessége gazdasági övezet esetén minimum 16,0 méter. 
b) A külterületi önkormányzati közutak szabályozási szélessége min. 12 m. A jelenlegi 

közterületek szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy 
építési igény az előbbi szélesség kialakítását nem igényli. Amennyiben az érintett területre 
szabályozási terv nem készül, az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület 
tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani. 

(8) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül 
kell biztosítani. 
a) Lakó- és gazdasági övezetben ettől eltérni nem lehet. 
b) A már működő közintézmények parkolása csak abban az esetben oldható meg közterületi 

parkolóval, ha már jelenleg is így van megoldva a parkolása. 
c) A lakóterületen működő vállalkozások, valamint a településközpont vegyes területek 

esetében is teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási normákat, elsősorban a telken belül. 
Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbi megoldást kell alkalmazni: az önkormányzat 
parkolási rendelete alapján az igények legalább 50 %-át a tulajdonos saját telkén köteles 
elhelyezni, a többit az Önkormányzat által kijelölt erre alkalmas közterületen vagy egyéb 
telken. Ezt is a vállalkozónak kell megépíteni vagy az építés ráeső költségét megfizetnie. 

(9) A közterületi parkolókat fásítva kell kialakítani. 
(10) A közlekedési övezet telkein csak szabadon álló beépítéssel és legfeljebb 5%-os beépítettséggel 

létesíthető épület, építmény. 
(11) Az országos közforgalmú vasútvonal mentén az OTÉK előírásainak megfelelő 50 m széles 

védősávot kell biztosítani, amelyen belül csak a vonatkozó ágazati (vasúti) jogszabályokban előírt 
feltételeknek megfelelően helyezhető el építmény 

 
 

KÖZMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
19.§ 

(1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, 
valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások 
szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak 
az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető. 

(2) A meglévő és a tervezett közcélú, nagyközségi vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 
energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és 
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára 
közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb 
ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi 
bejegyzéssel kell fenntartani. Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan 
telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. 

(3) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, 
földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, valamint 
közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve légkábeles formában 
szabad létesíteni. Új vezeték építésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-, 
épület-, műtárgyépítés, stb.) esetén a kivitelezés során a meglevő közművezetékek 
nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző építéseknél a meglevő 
közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati 
előírások szerint kell kivitelezni. 

(4) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót 
vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt. 

(5) A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a 
célszerű közös kivitelezés érdekében. 

(6) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és 
takarékos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig 
a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható 
közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, azt nem 
szabad elépíteni. 

(7) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenésre, 
esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 
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(8) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy 
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 

(9) A tervezési területen beépített, illetve beépítésre szánt területén új épület akkor építhető az 
OTÉK vonatkozó előírásában rögzített közművesítettség mértéke szerint, ha: 
a) a lakóterület építési övezetei esetén a teljes vízi-közműellátás rendelkezésre áll, ill. 

biztosítható, 
b) a vegyes terület építési övezeteiben az intézményi területeken a teljes vízi-közműellátás 

rendelkezésre áll, ill. biztosítható. 
Vízellátás 
(10) A vízvezetékek védőtávolság igénye a vonatkozó szabványban rögzített előírás szerint 

biztosítandó. 
(11) A magas talajvíz-állásos, mélyfekvésű területre építkezni csak talajmechanikai szakvélemény 

alapján szabad, az abban előírtak kötelező betartása mellett. 
Csatornázás 
(12) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért: 

a) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település 
egész területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre – sem végezhető. 

b) A nyílt árkokba, patakba, tóba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való 
szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg 
kell szüntetni. 

c) A település csatornázásra kerülő utcáiban, a csatorna kiépítését követően az érintett telkek 
tulajdonosait a közcsatornára való egy éven belüli rákötésre kötelezni kell. 

d) A településen gazdasági területet kialakítani csak szennyvízcsatornára való csatlakozási 
lehetőség rendelkezésre állása esetén szabad. 

(13) Vállalkozási, gazdasági, ipari területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a 
közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet 
telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell 
tisztítani. 

(14) Karbantartás, illetve árvízi védekezés számára 
a) a patakok partéleitől 6-6 m, 
b) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített 

helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon 
legalább 1 m, 

c) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m 
szélességű sáv szabadon hagyandó. 

(15) Közművet fektetni csak felúszás elleni védelemmel lehet. Árvíz idején közművet üzemeltetni nem 
szabad, ezért csak olyan létesítmény elhelyezése engedélyezhető, amelynek folyamatos 
közműellátását biztosítani nem kell. 

(16) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra 
hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján a VIZIG engedélyével szabad. 

(17) A terület hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a 
csapadékvíz elvezetésére: 
a) Zárt illetve nyílt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített, 

illetve a beépítésre szánt területen. A beépített, illetve a beépítésre szánt területen burkolt út 
csak vízelvezetéssel együtt építhető. 

b) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, a már üzemelő közlekedési utak 
mentén. 

(18) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. 
(19) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás engedélyezése 
esetén. A beruházásra csak akkor folytatható le, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal 
továbbvezethető a befogadóig. 

(20) 20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a 
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. 
Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek 
belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető 
a csatorna-hálózatba. 

Villamosenergia-ellátás 
(21) A meglévő középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatokról szóló 

előírásban a vonatkozó szabvány szerint rögzített biztonsági övezetet szabadon kell hagyni. 
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(22) A településen új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamosenergia ellátási hálózatot 
építeni, illetve a meglévő hálózat rekonstrukcióját végezni földkábeles illetve légkábeles 
elhelyezéssel szabad. 

(23) A településen törekedni kell a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten történő 
elhelyezésére. 

(24) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, illetve meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során 
csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése végezhető. 

Földgázellátás 
(25) A települést érintő nagyközép-, és középnyomású vezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági 

övezetét szabadon kell hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsági övezet területének 
igénybe vételével folytatható, csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhető. 

(26) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell 
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem 
helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb 
homlokzatára szerelhetőek. 

Távközlés 
(27) A település közigazgatási területén új távközlési hálózatot létesíteni ill. meglévő hálózat 

rekonstrukcióját végezni vagy föld alatti (földkábel, alépítmény), vagy más légkábeles - 
kisfeszültségű és közvilágítási, kábel TV - hálózatokkal egy tartószerkezeten történő 
elhelyezéssel szabad. 

(28) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előirt magassági korlátozás betartandó. 
(29) Hírközlési antennák, adótornyok építésének feltétele, hogy a helykijelölésre benyújtott 

tervdokumentációban igazolásra kerüljön, hogy az elhelyezni kívánt hírközlési létesítmény 
megjelenése a fő rálátási irányokban nem zavarja sem a településképet, sem a tájképet. 

 
 

Z Ö L D T E R Ü L E T I  Ö V E Z E T E K  E L Ő Í R Á S A I  
20.§ 

 
(1) A Zkp-1 jelű övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 75 
a) Az övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telkek 

egyesíthetők. 
b) Az övezetben a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér, stb.), valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el. 
c) Az övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal), 
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel), 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kert víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

d) Az övezetben létesíthető épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. A tető 
hajlásszöge a környezetben meglévő beépítéshez idomulva között választható meg. 

e) Az övezet telkeit legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani. 
f) Közparkot kertészeti kiviteli tervek alapján kell kialakítani. 
g) Az övezetben, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi épségét 

nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. A park fenntartásáról és a park 
berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

h) Az övezet területén haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. 
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(2) A Zkp-2 jelű övezet 
Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 55 
a) Az övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telekkel 

egyesíthetők. 
b) Az övezetben épület, kerti építmény (pergola) kizárólag természetes fa-építőanyagból 

létesíthető, fa-, nád- vagy zsuptetővel. 
c) Az övezet telkeit legalább 55%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani. 
d) Az övezetben szabadtéri gépkocsi parkoló, valamint az alábbi melléképítmények 

helyezhetők el: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal), 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

e) Az övezetben létesíthető épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. A tető 
hajlásszöge a környezetben meglévő beépítéshez idomulva között választható meg. 

f) Az övezet területén haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. 
 
(3) A Zke jelű övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) K (Kialakult) 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 75 
a) Az építési övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméretre vonatkozó K betűjel 

kialakult állapot szerinti telekméretet jelöl. E telkek nem oszthatók meg. 
b) Az övezetben az OTÉK vonatkozó bekezdésében felsoroltak közül a pihenőpark 

létesítményei helyezhetők el. 
c) A pihenőkert a kegyeleti szempontok tiszteletben tartásával alakítandó ki. 
d) Az övezetben létesíthető épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. A tető 

hajlásszöge a környezetben meglévő beépítéshez idomulva között választható meg. 
e) Az övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal), 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

 
 

E R D Ő T E R Ü L E T E K  
 

AZ ERDŐÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
21.§ 

(1) Az erdő övezetek telkei elsősorban a rendeltetésüknek megfelelő erdőgazdálkodási 
tevékenységek céljára szolgáló területek. 

(2) Az azonos övezetbe tartozó telkek összevonhatók. 
(3) Az erdő övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú földútként és egyúttal közterületként 

nyilvántartott területekre a HÉSZ KÖ jelű közlekedési övezetekre vonatkozó előírásai 
vonatkoznak. 

(4) Az erdőterületek művelési ága nem változtatható meg. 
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AZ ERDŐTERÜLETEK EV JELŰ VÉDERDŐ ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

22.§ 
(1) Az Ev övezet területe nem építhető be. 
(2) Az övezet erdőterületeinek, véderdőinek és védő zöldsávjainak, fásításainak területét min. 90%-

ban faállománnyal kell betelepíteni, fennmaradó részüket gyepes és cserjés felületként lehet 
kialakítani. 

(3) Új növényállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók. Az övezetben 
vadgazdálkodás esetén az összterület max. 5%-án szántó művelés alakítható ki, mely 
vadföldként funkcionálhat. 

(4) Az övezetben semmilyen melléképítmény nem helyezhető el. 
(5) Az övezetben az erdő- és vadgazdálkodáshoz szükséges építmények - vadvédelmi kerítés, 

vadetető, stb. – létesíthetők, az erdő-felügyelőség előírásainak megfelelően. 
 

AZ ERDŐTERÜLETEK EG JELŰ, GAZDASÁGI CÉLÚ ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
23.§ 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 100.000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 0,3 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 90 

 
(1) Az övezet védett erdőterületeinek, véderdőinek és védő zöldsávjainak területét min. 85 %-ban 

faállománnyal kell betelepíteni, fennmaradó részüket gyepes és cserjés felületként kell 
kialakítani. 

(2) Új növényállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók. Az övezetben 
vadgazdálkodás esetén az összterület max. 5%-án szántó művelés alakítható ki, mely 
vadföldként funkcionálhat. 

(3) Az övezetben az erdőgazdasági termelés, vadgazdálkodás, a természetvédelem és az erdei 
turizmus építményei helyezhetők el. Az övezet 10 ha-t meghaladó méretű telkei az 
erdőgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épülettel építhetők be. A gazdasági épület max. két 
lakáscélú rendeltetési egységet is magában foglalhat, amennyiben ennek az OTÉK-ban és a 
HÉSZ-ben meghatározott (általános beépítési) feltételei is teljesülnek. 

(4) Erdei turizmust szolgáló épület – szállás és vendéglátó létesítmény, stb. – szabályozási terv 
alapján építhető. Az övezetben más jellegű nem erdőgazdasági célú épület nem helyezhető el. 

(5) Az övezetben csak akkor helyezhető el lakórendeltetésű egység, ha: 
a) az erdőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi 

engedéllyel is rendelkezik, 
b) az erdőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az esetben a 

lakóépületre önállóan nem építhető. 
(6) Az épület építménymagassága legfeljebb 7,5 méter, és csak magastetős kialakítású lehet. A tető 

tetőhajlásszöge legfeljebb 45º-os lehet. Az épület homlokzatán és fedésében csak az erdei 
környezetbe illő természetes, illetve természetes hatású anyagok használhatók. 

(7) A 100.000 m2-nél kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, 
felújítható, de további szintterület-növelés (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér beépítés, 
stb.) nem létesíthető. 

(8) Az övezetben kizárólag az alábbi melléképítmények helyezhetők el terepszint felett: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal), 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 
Az övezetben a melléképítmények közül az állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, valamint siló, 
ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló terepszint alatt helyezhető el. 
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Előbbieken túl az övezet területén a természetvédelmi megfigyeléshez és vadgazdálkodáshoz 
szükséges építmények – magasles, vadvédelmi kerítés, vadetető, stb.- létesíthetők. 

 
AZ ERDŐTERÜLETEK ET JELŰ VÉDETT ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

24.§ 
(1) Az Et övezet területe nem építhető be. 
(2) Az övezet erdőterületeit a természetesen kialakult fedettséggel és állomány-összetétellel kell 

fenntartani, faállománnyal nem fedett részüket gyepes, nádas, cserjés és vizes felületként lehet 
megőrizni. 

(3) Új növényállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók. Az övezetben 
vadgazdálkodáshoz szükséges szántó művelésű terület nem alakítható ki, vadföld az övezeten 
kívül biztosítható. 

(4) Az övezetben semmilyen melléképítmény nem helyezhető el. 
(5) Az övezetben az erdő- és vadgazdálkodáshoz továbbá a természetvédelmi megfigyeléshez 

szükséges építmények – magasles, vadvédelmi kerítés, vadetető, stb. – létesíthetők. 
 

M E Z Ő G A Z D A S Á G I  Ö V E Z E T E K  
 

A MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 
25.§ 

(1) A mezőgazdasági övezetek telkei a növénytermesztési, állattenyésztési tevékenységek területei, 
ezért a mezőgazdasági övezetekben elsősorban e mezőgazdasági tevékenységekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el, azonban az övezeti 
előírásokban foglalt feltételek fennállása esetén kivételesen lakóépület is építhető. 

(2) Ha egy beépíthető méretű telek rendelkezik erdő, gyep (rét, legelő) vagy nádas művelési ágú 
alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más kivett, vagy 
művelésből kivehető résszel nem rendelkezik. 

(3) A művelési ágában megtartandó szőlő és gyümölcsös területek (telkek) ettől eltérő művelési 
ágban nyilvántartott alrészletei csak szőlő vagy gyümölcsös művelési ág irányába változtathatók. 

(4) A mezőgazdasági övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú földútként és egyúttal közterületként 
nyilvántartott területekre a HÉSZ Kö jelű közlekedési övezetek előírásai vonatkoznak. 

(5) Az övezetek területén épület, építmény szabadon állóan vagy kivételes esetben oldalhatáron 
helyezhető el. A szabadon álló beépítésnél legalább 10 m mélységű előkertet és a szomszédos 
telekhatártól minimum 5 méter széles oldalkertet és 20 m mélységű hátsókertet kell biztosítani. 

(6) Az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes hatású anyag alkalmazható. Az 
épületek földszinti padlószintje legfeljebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel nagyobb 
magasságban alakítható ki. 

(7) A mezőgazdasági övezetek bármelyikébe eső, mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott 
terület igénybe vehető birtoktest összterületébe történő beszámításánál, függetlenül attól, hogy 
az övezetben birtokközpont kialakítása engedélyezett, vagy sem. 

(8) Az azonos mezőgazdasági övezethez tartozó telkek összevonhatók. 
(9) Mezőgazdaság területeken tervezett övezetváltozás esetén, az adott terület igénybevételéig 

biztosítani kell a jelenlegi művelési ág fenntartását. 
(10) Azon mezőgazdasági övezetekben, ahol ezt külön előírás nem tiltja a Btv L-1 jelű övezetnek is 

megfelelő szélerőmű (szélkerék), ill. más természeti erőforrás kiaknázásán alapuló (alternatív) 
energia hasznosító és termelő berendezés elhelyezhető. 

(11) A vegyszerhasználatot Buzsák valamennyi mezőgazdasági területén BTV Sz-1 jelű övezeti 
előírásának megfelelő mértékben kell korlátozni, tekintettel a település felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny területi besorolására. 

 
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MÁ JELŰ ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

26.§ 
Má jelű általános mezőgazdasági övezet (mezőgazdasági termelést szolgáló építmények elhelyezését 
is megengedő mezőgazdálkodási területek, árutermelési mezőgazdasági övezet) 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 200.000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 0,3, de max. 1000 m2 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 95* 



BUZS ÁK –  TEL E PÜ LÉ S RE ND E Z ÉSI  TE R V           E l fogadot t  Dokumentác ió  
 

 
Törzsszám: 2-03-376 2010.szeptember hó  Fájl: HESZ2010_09VEGL.doc 

 21  

*a mezőgazdasági területek zöldfelületi aránya a telek összterületének és művelésből kivett területének különbözete 
alapján számított érték 

(1) A birtoktest képzés esetén – amennyiben a minimálisan beépíthető legalább 50 ha-os terület nem 
egy földrészleten áll rendelkezésre – a birtoktest összterületére vonatkoztatott beépítettség csak 
a birtok egyik, legalább 20.000 m2 nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén vehető igénybe. 

(2) Birtokközpont csak abban az esetben alakítható ki az övezet területén, ha a birtokközponthoz 
tartozó birtoktest legalább 75%-a a település közigazgatási területén található. 

(3) A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó építményeknek legalább 300 m-re kell lennie a 
meglévő, illetve a Településszerkezeti terven ábrázolt tervezett belterület határtól. 

(4) Amennyiben a birtoktest magában foglal már beépítéssel rendelkező, a fenti feltételeknek 
megfelelő vagy megfeleltethető telket, a birtokközpont ezen kialakítható. 

(5) A beépítettség maximális értékének meghatározásakor a birtokközpont telkén legfeljebb 25% 
engedhető meg, figyelembe véve a birtoktest egészére vonatkozó 1,0%-os maximumot is. 

(6) Az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét a mezőgazdasági 
tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) effektív magassága technológiai okokból 
legfeljebb kétszeresen haladhatja meg. 

(7) Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés építményei helyezhetők el, azonban az 
OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott (általános építési) feltételek teljesülése esetén 
lakóépület és az agrárturizmus, lovas-turizmus kiszolgáló építményei is létesíthetők. 

(8) A birtokközpont kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni, a birtokközpont 
kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell a hozzá tartozó birtoktest összes 
telkének ingatlan-nyilvántartási adatait. A birtoktest birtokközponton kívül eső telkeire építési 
tilalmat, illetve korlátozást kell bejegyezni. A birtokközpont illetve a birtoktest területén történő 
építési tevékenység során teljesíteni kell az OTÉK vonatkozó előírásaiban foglalt feltételeket. 

(9) Az övezet kialakításának elsődleges célja a mezőgazdálkodás lehetőségének biztosítása, ezért 
az övezetbe tartozó telken csak akkor helyezhető el lakóépület, ha: 
a) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi 

engedéllyel is rendelkezik, 
b) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az esetben a 

lakóépület önállóan nem építhető. 
(10) Az épületek csak magastetős kialakításúak lehetnek. A tető tetőhajlásszöge legfeljebb 45º-os 

lehet. 
(11) Az övezet telkeinek kivett részén, a gazdasági és lakóépülethez kapcsoltan az OTÉK vonatkozó 

mellékletében felsorolt melléképítmények közül bármely létesítmény elhelyezhető. 
(12) Az övezet 200.000 m2-nél kisebb területű telkein a már meglévő beépítés fenntartható, felújítható, 

de további alapterület- és építménymagasság növekedést eredményező bővítés, (hozzáépítés, 
emeletráépítés) nem végezhető. 

(13) Az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények létesítéséhez és az alkalmazott állattartási 
technológia működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a köz- és állategészségügyi hatóság 
hozzájárulását be kell szerezni. 

(14) Az övezetben a meglevő művelési ágak megváltoztatása más mezőgazdasági ágba vagy 
erdőterületbe való átsorolásra korlátozás nélkül kezdeményezhető, a gyep- nádas és 
erdőterületek kivételével. 

(15) A művelési ág változtatást az átlagosnál gyengébb adottságú területeken az extenzívebb, az 
átlagosnál jobb adottságú területeken az intenzívebb irányba kell támogatni. 

 
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MK-1 JELŰ KERTES ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

30.§ 
Az Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági övezet (kisparcellás kertgazdasági területek védett szőlőhegyi 
övezete) 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 3,0 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 /K/ 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 90* 
*A mezőgazdasági területek zöldfelületi aránya a telek összterületének és művelésből kivett területének különbözete 
alapján számított érték 
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(1) Az övezetben csak a szőlőtermesztés és borászat hagyományos gazdasági épületei és 
építményei helyezhetők el, egy épülettömegben, illetve a terepszint alatt (pince), amennyiben a 
telek területének minimum 80%-a szőlő művelési ágban hasznosított. 

(2) Az 1.500 m2-nél kisebb területű de legalább 1000 m2-t elérő telkeken a már meglévő beépítés 
fenntartható, a színvonalasabb táji- építészeti megjelenés céljából átépíthető, de további 
alapterület- és építménymagasság növekedést eredményező bővítés, (hozzáépítés, 
emeletráépítés), új beépítés nem végezhető. 

(3) Az övezetben csak magastetős kialakítású épület építhető. A tető gerince az utcára merőleges, 
hajlásszöge 35º-45º között lehet. 

(4) Az építménymagasságot beépítetlen telek új épülete esetében a szomszédos telkeken kialakult 
jellemző beépítési magassághoz kell igazítani (K), de maximális átlagos értéke nem haladhatja 
meg a 4,0 m-t, az építmény legmagasabb pontja legfeljebb 6 méter lehet. 

(5) Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozóan az alábbi előírásokat kell alkalmazni: 
a) az épületek elé előlépcső nem létesíthető, 
b) az épület csak magastetős lehet, utcára merőleges gerinccel, 
c) az épület falszerkezete csak hagyományos falazatú vagy tömésfal lehet, 
d) a födém csak fagerendás lehet, 
e) a fedélszék csak faszerkezetű, a héjazat vagy saját anyagában színezett, hódfarkú, vagy 

körszelet vágású hornyolt, piros színű cserépből lehet, 
f) az ablakok fából, a kialakult arányokat tartó (60x40 cm, 60x80 cm), sötétre pácolt lehet, 
g) fedett külső tartózkodó (tornác, terasz, stb.) területe legfeljebb a beépített alapterület 15%-a 

lehet. 
(6) Az övezet területén lakókocsi, konténer, sátor tartós ott-tartózkodás és kereskedelmi 

tevékenység folytatása céljából nem helyezhető el. 
(7) Az övezet telkeinek úttal határos legalább 10 m mélységű (előkerti) része nem építhető be. 

Amennyiben a közlekedési előírások ennél nagyobb távolság betartását írják elő, úgy a nagyobb 
érték betartása a kötelező. 

(8) Az övezet telkein a melléképítmények közül az előkertben csak közmű becsatlakozási műtárgy, 
és közműpótló műtárgy, a hátsókertben pedig csak az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

(9) Az övezetben szélerőmű, ill. más, önálló felszíni építménnyel rendelkező természeti erőforrás 
kiaknázásán alapuló (alternatív) energia hasznosító és termelő berendezés nem helyezhető el. 

(10) Az övezetben kerítés nem építhető, a telekhatárok a szőlőültetvény jellemző magasságát meg 
nem haladó növénytelepítéssel jelezhetők. 

(11) A kisállattartáshoz szükséges gazdasági építmények létesítéséhez, az alkalmazott állattartási 
technológia működtetéséhez a környezetvédelmi, az állat- és közegészségügyi hatóság 
hozzájárulását be kell szerezni. Nagyállat-tartó létesítmény az övezetben nem építhető. 

 
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MK-2 JELŰ KERTES ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

31.§ 
Az Mk-2 jelű kertes mezőgazdasági övezet (kisparcellás kertgazdasági területek nem védett 
szőlőhegyi övezete) 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 3,0 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 90* 
*A mezőgazdasági területek zöldfelületi aránya a telek összterületének és művelésből kivett területének különbözete 
alapján számított érték 
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(1) Az övezetben csak a szőlőtermesztés és borászat hagyományos gazdasági épületei és 
építményei valamint gyümölcs- és szerszámtároló helyezhető el, egy épülettömegben ill. a 
terepszint alatti pincében, amennyiben a telek területének minimum 80%-a szőlő művelési ágban 
hasznosított. 

(2) Az 1.500 m2-nél kisebb területű de legalább a 720 m2-t elérő telkeken a már meglévő beépítés 
fenntartható, felújítható, de további alapterület- és építménymagasság növekedést eredményező 
bővítés, (hozzáépítés, emeletráépítés), új beépítés nem végezhető. 

(3) Az övezetben csak magastetős kialakítású épület építhető. A tető gerince az utcára merőleges, 
hajlásszöge 35º-45º között lehet, az épület elé előlépcső nem létesíthető. 

(4) Az övezet telkeinek úttal határos legalább 10 m mélységű (előkerti) része nem építhető be. 
Amennyiben a közlekedési előírások ennél nagyobb távolság betartását írják elő, úgy a nagyobb 
érték betartása a kötelező. Előkertben történő faültetés esetén az úttengelytől legalább 6,5 m-es 
távolságot kell elhagyni. 

(5) Az övezet telkein a melléképítmények közül az előkertben csak közmű becsatlakozási műtárgy, 
és közműpótló műtárgy, a hátsókertben pedig csak az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, napkollektor, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

(6) Az övezetben, a fentieken túl szélerőmű, ill. más, önálló felszíni építménnyel rendelkező 
természeti erőforrás kiaknázásán alapuló (alternatív) energia hasznosító és termelő berendezés 
nem helyezhető el. 

(7) Az övezetben legfeljebb 1,8 m magas fakerítés, vagy faoszlopos drótfonatos kerítés építhető. 
(8) A kisállattartáshoz szükséges gazdasági építmények létesítéséhez, az alkalmazott állattartási 

technológia működtetéséhez a környezetvédelmi, az állat- és közegészségügyi hatóság 
hozzájárulását be kell szerezni. Nagyállat-tartó építmény az övezetben nem építhető. 

 
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MK-3 JELŰ KERTES ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

32.§ 
Az Mk-3 jelű kertes mezőgazdasági övezet (szőlőhegyi övezeteken kívüli kisparcellás mezőgazdasági 
- kertgazdasági terület): 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 3,0 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 90* 
*A mezőgazdasági területek zöldfelületi aránya a telek összterületének és művelésből kivett területének különbözete 
alapján számított érték 

(1) Az övezetben csak a mezőgazdasági termelés építményei, épületei helyezhetők el, egy 
épülettömegben ill. a terepszint alatti pincében, amennyiben a telek területének minimum 80%-a 
szőlő művelési ágban hasznosított. 

(2) Az 3.000 m2-nél kisebb területű de legalább a 1.000 m2-t elérő telkeken a már meglévő beépítés 
fenntartható, felújítható, de további alapterület- és építménymagasság növekedést eredményező 
bővítés, (hozzáépítés, emeletráépítés), új beépítés nem engedélyezhető. 

(3) Az övezetben csak magastetős kialakítású épület építhető. A tető gerince az utcára merőleges, 
hajlásszöge 35º-45º között lehet, az épület elé előlépcső nem létesíthető. 

(4) A felépítmény homlokzatán és tetőzetén hullámpala, bitumenes hullámlemez, fémfelület és 
műanyag nem alkalmazható. 

(5) Az övezet telkeinek úttal határos legalább 10 m mélységű (előkerti) része nem építhető be. 
Amennyiben a közlekedési előírások ennél nagyobb távolság betartását írják elő, úgy a nagyobb 
érték betartása a kötelező. Előkertben történő faültetés esetén az úttengelytől legalább 6,5 m-es 
távolságot kell elhagyni. 
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(6) Az övezet telkein a melléképítmények közül az előkertben csak közmű becsatlakozási műtárgy, 
és közműpótló műtárgy, a hátsókertben pedig csak az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, napkollektor, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

(7) Az övezetben legfeljebb 1,8 m magas fakerítés, vagy áttört szerkezetű kerítés építhető. 
(8) Az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények létesítéséhez, az alkalmazott állattartási 

technológia működtetéséhez a környezetvédelmi, az állat- és közegészségügyi hatóság 
hozzájárulását be kell szerezni. 

 
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MK-4 JELŰ KERTES ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

33.§ 
Az Mk-4 jelű kertes mezőgazdasági övezet (szőlőhegyi övezeten kívüli kisparcellás kertgazdasági 
területek) 

Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 6000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 3,0 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 90* 
*a mezőgazdasági területek zöldfelületi aránya a telek összterületének és művelésből kivett területének különbözete 
alapján számított érték 

(1) Az övezetben csak a mezőgazdasági termelés építményei, épületei helyezhetők el, egy 
épülettömegben ill. a terepszint alatti pincében, amennyiben a telek legalább 80%-án szőlő, 
gyümölcs, illetve más intenzív kertészeti kultúra található. 

(2) Az övezet területén a beépíthető telek legkisebb szélessége 20 méter, legkisebb mélysége 50 
méter. 

(3) Az 6.000 m2-nél kisebb területű de legalább a 1.500 m2-t elérő telkeken a már meglévő beépítés 
fenntartható, felújítható, de további alapterület- és építménymagasság növekedést eredményező 
bővítés, (hozzáépítés, emeletráépítés) nem végezhető. 

(4) Az övezetben csak magastetős kialakítású épület építhető. A tető gerince az utcára merőleges, 
hajlásszöge 35º-45º között lehet, az épület elé előlépcső nem létesíthető. 

(5) A felépítmény homlokzatán és tetőzetén csak természetes vagy természetes hatású 
építőanyagok alkalmazhatók. 

(6) Az övezet telkeinek úttal határos legalább 5 m mélységű (előkerti) része nem építhető be. 
Amennyiben a közlekedési előírások ennél nagyobb távolság betartását írják elő, úgy a nagyobb 
érték betartása a kötelező. 

(7) Az övezet telkein a melléképítmények közül az előkertben csak közmű becsatlakozási műtárgy, 
és közműpótló műtárgy, a hátsókertben pedig csak az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 

műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
- napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

(8) Az övezetben legfeljebb 1,8 m magas fakerítés, vagy áttört szerkezetű kerítés építhető. 
(9) Az állattartáshoz szükséges gazdasági építményeklétesítéséhez, az alkalmazott állattartási 

technológia működtetéséhez a környezetvédelmi, az állat- és közegészségügyi hatóság 
hozzájárulását be kell szerezni. 
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A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MGY JELŰ GYEPGAZDÁLKODÁSI ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
34.§ 

Az Mgy jelű, természeti területeken lévő mezőgazdasági övezet (nem védett, jellemzően gyep, rét és 
legelő művelési ágú területek) 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 50.000 
Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 1,0% de max.1000 m2 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 98* 
*a mezőgazdasági területek zöldfelületi aránya a telek vízfelületek nélkül vett összterületének és művelésből kivett egyéb 
területének különbözete alapján számított érték 

(1) Az övezet telkei csak az extenzív gyepgazdálkodás és a lovas-turizmus gazdasági épületeivel és 
építményeivel építhetők be. 

(2) Az épületek elsősorban természetes anyagok – pl.: fa, nád, égetett agyag építőanyagok, stb. - 
felhasználásával építhetők. 

(3) Az övezet gazdasági épületeihez kapcsoltan az OTÉK vonatkozó mellékletében felsorolt 
melléképítmények közül az 1) bekezdésben meghatározott beépítéshez szükséges 
létesítmények helyezhetők el. 

(4) Az övezet 30.000 m2-nél kisebb területű telkein a már meglévő beépítés fenntartható, felújítható, 
de további alapterület- és építménymagasság növekedést eredményező bővítés (hozzáépítés, 
emeletráépítés) nem építhető. 

(5) Az állattartó épületek, építmények létesítéséhez és az alkalmazott állattartási technológia 
működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a köz- és állategészségügyi hatóság 
hozzájárulását be kell szerezni. Állattartó épületet felszíni vizektől legalább 200 méter távolságra 
lehet elhelyezni. 

(6) Az övezet területén birtokközpont nem alakítható ki, de övezet telkei birtoktest területébe 
beszámíthatók. 

(7) Az övezet területén az ökológiai tájgazdálkodás elveinek megfelelő extenzív művelési módok 
alkalmazásával biztosítani kell a természetközeli állapot fenntartását, a területek táji- természeti 
értékeinek megőrzését. 

(8) Az övezetben művelési ág változtatás, a természetes terepfelszínt és növényi fedettséget érintő 
bármilyen beavatkozás csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. 

(9) Az övezetben a gyepfeltörés, égetés, lecsapolás, ültetvény- és erdőtelepítés tilos. 
 

A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK MT JELŰ ÖVEZETÉNEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 
35.§ 

Az Mt jelű, természeti területeken lévő mezőgazdasági (védett természeti területeken lévő, jellemzően 
gyep- nádas- és kivett művelési ágú) területek övezete: 
(1) Az övezet telkei nem építhetők be. 
(2) Az övezetben szélerőmű, ill. más, önálló felszíni építménnyel rendelkező természeti erőforrás 

kiaknázásán alapuló (alternatív) energia hasznosító és termelő berendezés nem helyezhető el. 
(3) Az övezet területén birtokközpont nem alakítható ki, de övezet telkei birtoktest területébe 

beszámíthatók. 
(4) Az övezet területén az ökológiai tájgazdálkodás elveinek megfelelő extenzív művelési módok 

alkalmazásával biztosítani kell a természetközeli állapot fenntartását, a területek táji- természeti 
értékeinek megőrzését. 

(5) Az övezetben művelési ág változtatás, a természetes terepfelszínt és növényi fedettséget érintő 
bármilyen beavatkozás csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. 

(6) Az övezetben a gyepfeltörés, égetés, lecsapolás, ültetvény- és erdőtelepítés tilos. Az övezetben 
megengedhető és támogatott tevékenységeket a természetvédelmi hatósággal egyeztetett 
kezelési tervben kell részletesen meghatározni, - az övezet területei helyi védettségre javasolt 
természeti területek. 

(7) Az övezetben betartandók a BTV Ö-1, Ö-2 térségi övezeti előírásai is. 
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K Ü L Ö N L E G E S  Ö V E Z E T  
 

A KB JELŰ NYERSANYAGKITERMELÉSI (BÁNYATERÜLETI) ÖVEZET 
36A.§ 

 
(1) A Kb jelű övezet 

Beépítési mód Szabadon álló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 5000 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 2,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
a) Az övezeti előírásokban a legkisebb kialakítható telekméret utólag sem csökkenthető az 

előírásban foglalt minimum érték alá. 
b) A bánya területére - a táji és természeti értékek figyelembe vételével - rekultivációs tervet 

kell készíteni, s a területet ennek megfelelően kell rekultiválni. 
c) Az építési övezetben nyersanyaglelőhelyek (bányák) építményei és az azt kiegészítő 

funkciójú épületek, építmények helyezhető el, és legfeljebb egy szolgálati lakás építhető. 
d) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal), 
- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, valamint 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

e) Az építési övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény csak szolgálati lakással 
együtt építhető, a helyi állattartási rendelet külterületi lakott helyekre vonatkozó előírásai 
szerint. 

f) 25.000 m2 nagyságú területet meghaladó bányatelken a bányanyitás feltétele előzetes 
környezeti hatásvizsgálat (KHV, EV) készítése. A KHV(EV)- készítési kötelezettség 
megállapításánál a közvetlenül szomszédos bányatelkek, illetve az egymáshoz képest 100 
méternél közelebb eső bányatelkek területe együttesen veendő figyelembe, 

g) Az övezetre vonatkozó előírások együttesen alkalmazandók a Btv.3 A-1 jelű térségi 
övezetének előírásaival. 

 
 

V Í Z G A Z D Á L K O D Á S I  Ö V E Z E T  
 

A V JELŰ VIZGAZDÁLKODÁSI ÖVEZET 
36B.§ 

(1) Az övezetbe a kisvízfolyások meder és part területei tartoznak. Az övezetben csak a 
vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő létesítmények helyezhetők el. 

(2) A kisvízfolyások fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként alakítható ki. 
(3) A vízgazdálkodási övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú földútként és egyúttal közterületként 

nyilvántartott területekre a HÉSZ KÖu jelű közlekedési övezetek előírásai vonatkoznak. 
(4) A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján végezhetők. 
(5) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok és tavak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a 

kezelő, üzemeltető köteles gondoskodni. 
(6) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek 

védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő 
megoldásokat kell alkalmazni. 

(7) Az övezetbe tartozó vízfolyások, vizes élőhelyek, tavak természetes és természetközeli állapotú 
(part)szakaszai melletti - vízfolyások, vizes élőhelyek esetén a parttól számított 50 méteren, 
érzékeny vizes élőhelyek esetében a parttól számított 100 méteren belül új építmények 
elhelyezése - amennyiben arról külön jogszabály nem rendelkezik - tilos. 

(8) A vízfolyások, vizes élőhelyek, tavak természetes és természetközeli állapotú (part)szakaszai 
melletti, a parttól számított 100 méteren belüli területeken a vizekre és a vízben élő szervezetekre 
veszélyes vegyi anyagok (növényvédő szer, hulladék) kijuttatása, elhelyezése tilos. 

 
                                                      
3 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény módosításáról szóló 2008.évi LVII. törvény, 28B.§ 
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I V .  F E J E Z E T  
 

É R T É K V É D E L E M  
 

MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME 
37.§ 

(1) Az országos műemléki védelem alatt álló építményeket és azok műemléki környezetébe tartozó 
ingatlanokat az SZT-1 jelű szabályozási tervlap jelöli. A műemlékeket és azok műemléki 
környezetébe tartozó ingatlanok helyrajzi szám szerinti felsorolását az F-2 számú függelék 
tartalmazza. 

(2) Az országosan védett műemlék épületek építési ügyeiben az illetékes kulturális örökségvédelmi 
szerv (KÖH) építési hatóságként jár el, míg a műemléki környezet ingatlanjainak építési ügyeiben 
az illetékes építési hatóság köteles a KÖH-t szakhatóságként bevonni. 

(3) A község helyi védelem alatt álló területrészeinek (János hegy, Kálvária, Cseralja) ingatlanlistáját 
a HÉSZ F-1 számú függeléke, részletes előírásait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VÉDELME 

38.§ 
(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek felsorolását az F-3 számú függelék, lehatárolását az SZT-4 

jelű Szabályozási tervlap tartalmazza. 
(2) A vonatkozó örökségvédelmi törvény alapján a régészeti lelőhelyeken tervezett földmunkák 

(bontás, alapozás, pince-, mélygarázs-építés, közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények 
kiépítése, tereprendezés), illetve telekalakítás hatósági eljárása során a területileg illetékes 
kulturális örökségvédelmi szervet szakhatóságként meg kell keresni. 

(3) Régészeti lelőhelyek területén való építkezések esetében a földmunkák megkezdéséről, a 
munkálatok megkezdése előtt 8 nappal a kulturális örökségvédelmi hatóságot és a területileg 
illetékes megyei múzeumot értesíteni kell. 

(4) Az előkerülő régészeti emlékek leletmentésével, bemutatásával kapcsolatban a kulturális 
örökségvédelmi hatósággal kell egyeztetni. Ha a régészeti lelőhelyen kívül eső területen 
földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, az örökségvédelmi törvényben 
foglaltak szerint kell eljárni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes múzeum igazgatóságot. 

 
 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 
39.§ 

(1) Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések 
elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási 
útmutató nem rendelkezik) a hatósági eljárás során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a 
természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon. 

(2) Az országos jelentőségű védett természeti területek közé az országos jelentőségű természet 
védelmi területek és az ex lege védett természeti területek minősülnek (itt jellemzően: mocsaras, 
lápos, vízállásos területek, nedves rétek, legelők és erdők). 

(3) Országos jelentőségű védett természeti területeken bármilyen tevékenység, valamint épületek, 
építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezésének engedélyezési 
eljárásában az illetékes környezet- és természetvédelmi szerv szakhatóságként vesz részt. A 
területen bármely tevékenység csak az országos védettségű területre vonatkozó előírások, 
valamint a védett terület kezelési és fenntartási terve alapján végezhető. 

(4) A természetvédelmi területek és az ex lege védett területek nem építhetők be, művelési águk és 
természeti állapotuk nem változtatható. 

(5) A természeti területek közé a jelenleg védelem alatt nem álló de a környezet- és 
természetvédelmi szerv nyilvántartásában szereplő természeti értékű (természetes vagy 
természetközeli állapotban lévő) területek tartoznak. 

(6) A természeti területen művelési ág megváltoztatásához a környezet- és természetvédelmi szerv 
engedélye szükséges, míg egyéb tevékenység, építmények, nyomvonalas létesítmények és 
berendezések elhelyezése csak a környezet- és természetvédelmi szerv hozzájárulása alapján 
létesíthető. A természeti területek nem építhetők be. 

(7) A természeti területek helyi védettségét önkormányzati rendeletben kell meghatározni, 
fenntartásukra kezelési tervet kell kidolgozni, amelyet az illetékes környezet- és 
természetvédelmi szervvel véleményeztetni kell. 
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V .  F E J E Z E T  

 
K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  S Z A B Á L Y O K  

 
A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

40.§ 
(1) Új területhasználat, beruházás esetén a létesítés feltétele a környezeti adottságok, továbbá a 

változással várható környezeti hatások vizsgálatának elvégzése és e vizsgálatok és értékelésük 
csatolása az engedély kérelemhez. 

(2) Új funkció létesítése esetén, ha az a létesítmény az érvényes jogszabályok szerint hatásvizsgálat 
köteles, akkor a hatásvizsgálatot el kell végezni, legkésőbb az létesítési engedély iránti kérelem 
beadásáig. 

 
FÖLDVÉDELEM 

41.§ 
(1) A termőföld minőségének védelme érdekében a földhasznosítás során a termőhely ökológiai 

adottságaihoz igazodó, a termesztés technológia és talajvédelmi beavatkozások 
összehangolásán alapuló talajvédő gazdálkodást kell folytatni. 

(2) A defláció elleni védelem érdekében azon 5 hektárt meghaladó szántó művelési ágú 
mezőgazdasági területen, amelynek az uralkodó szél irányába eső határától 50 m-en belül erdő 
művelési ágú terület, vagy védőfásítás nem található, a terület minimum 2%-án többszintes 
védőfásítást (fák és cserjék együttes telepítését) kell kialakítani, a teleknek az uralkodó szél, 
vagyis az ÉNy-i irányába eső határa mentén. 

(3) A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozás, előkészítés) 
végzése során: 
a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell tárolni 

újrahasznosításig, 
b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet 

(nedvesítéssel, takarással), 
c) az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj hasznosítását helyben kell 

megoldani, vagy a szakhatóságok által előírt helyen és módon kell kezelni. 
(4) A szennyezett és roncsolt felszínű területeket rekultivációs terv alapján kell helyreállítani. 
 

VÍZKÉSZLETEK MINŐSÉGVÉDELME 
42.§ 

(1) A felszíni vizek és a szennyvizek kezelését a vonatkozó jogszabály szerinti szennyeződés 
érzékenységi besorolás „kiemelten érzékeny” kategóriának megfelelően kell szabályozni. 

(2) A település beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területein a BTV csatornázottságra 
vonatkozó előírásait4 be kell tartani. 

(3) A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség 
ellenőrzése után engedhetők a befogadóba. 

(4) Szennyező hatású anyagok – hulladékok, kemikáliák, stb.- felszíni vagy felszín alatti vízkészletbe 
való határértéket meghaladó mértékű bejutását technológiai eszközökkel kell kizárni. 

(5) A vízfolyások, vizes élőhelyek természetes és természetközeli állapotú (part)szakaszai melletti, 
parttól számított 50 méteren belüli - területeken a vizekre és a vízben élő szervezetekre 
veszélyes vegyi anyagok (növényvédő szer, hulladék) kijuttatása, elhelyezése, új építmények 
építése - amennyiben arról külön jogszabály nem rendelkezik - tilos. 

 
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

43.§ 
(1) Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és 

anyag kezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja 
meg az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket. 

(2) A közlekedési eredetű légszennyező hatásokat belterületen forgalomszervezési – 
forgalomtechnikai eszközökkel, külterületen az utak védőterületének levegőtisztaság-védelmi 
szempontból minél hatékonyabb zöldfelületi kialakításával kell mérsékelni. A tervezett új 
gyorsforgalmi út 100-100 m-es védőterületének legalább 50%-át véderdőként kell kialakítani. 

                                                      
4 a 2008.évi LVII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról: 9.§, 14.§. 
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(3) A mezőgazdasági területekről származó porszennyezés csökkentését hatékony defláció elleni 
védelemmel, a mezőgazdasági tájfásítás elemeinek védelmével és fejlesztésével kell elősegíteni. 

 
ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

44.§ 
(1) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, 

telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad létesíteni és 
üzemeltetni, hogy a keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és 
rezgésterhelési határértéket ne haladja meg. 

(2) A közlekedési eredetű zaj- és rezgéshatásokat belterületen forgalomszervezési – 
forgalomtechnikai eszközökkel, külterületen az utak védőterületének zajvédelmi szempontból 
minél hatékonyabb zöldfelületi kialakításával kell mérsékelni. A tervezett új gyorsforgalmi út 100-
100 m-es védőterületének legalább 50%-át véderdőként kell kialakítani. 

 
ÉLŐVILÁG, ÉLŐHELYEK VÉDELME 

45.§ 
(1) A meglevő erdő, gyep (rét-legelő), nádas területek művelés alóli kivonása és művelési ág 

változása a Környezet- és természetvédelmi szerv előzetes hozzájárulása nélkül nem 
engedélyezhető. 

(2) A védett területekre vonatkozó kezelési és fenntartási tervek előírásainak maradéktalanul érvényt 
kell szerezni. A védett területeken és természeti területeken bármilyen területfelhasználási 
beavatkozás csak a környezet- és természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulásával, illetve az 
országos védettség alatt álló területeken engedélyével végezhető. 

(3) A belterületbe vonásra tervezett területeken a belterületbe vonásig biztosítani kell a jelenlegi 
művelési ág fenntartását. 

(4) Védőzöld sávok, véderdő sávok telepítésénél több szintű növényállományt kell kialakítani. 
(5) A mezőgazdasági területek rendezése, művelése során biztosítani kell a védelmi célú 

zöldfelületek, a mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek védelmét és a hiányzó elemek 
pótlását: 
a) a dűlőutak, árkok legalább egyoldali fásítását, 
b) a tanyák, majorok, telephelyek védő- és takarófásítását, 
c) a főbb birtokhatárok fasorokkal, erdősávokkal való jelölését, a szélvédő erdősávok okszerű 

telepítését, 
d) a települési szegélyterületek fásítását, erdősítését, 
e) a termesztési szempontból kevésbé jelentős, de természeti szempontból sem értékes 

területek fásítását, erdősítését, 
f) a közutak hófúvás- és szél elleni védelmét. 

 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM 

46.§ 
(1) Azokon a területeken, amelyek a szervezett gyűjtésbe nincsenek bevonva, a lakosságnak kell 

végezni a kommunális hulladékelszállítást. 
(2) A kommunális és építési hulladék elhelyezése csak az Önkormányzat hulladékgazdálkodással 

foglakozó rendeletében meghatározott térségi lerakón történhet. 
(3) Veszélyes hulladék a kommunális hulladéklerakó telepre nem helyezhető el. 
(4) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, üzemi gyűjtőben történő biztonságos átmeneti tárolásáról, 

elszállításáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni. A telephelyen 
kívüli hulladéktárolás tilos. 

(5) Állati hullák (tetemek) ártalmatlanítása csak az erre a célra kijelölt létesítményben történhet. A 
tetemek elszállítását és megsemmisítését csak az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező 
szerv végezheti. 

(6) Biztosítani kell a kommunális hulladék szelektív gyűjtésének területi, környezeti és szervezeti 
feltételeit, a regionális ártalmatlanító rendszerhez kapcsolódva települési hulladékudvar(ok) 
létrehozásával is. 
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V I .  F E J E Z E T  
 

Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K  
 

Záró rendelkezések 
47.§ 

 
(1) Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv kihirdetésének napján lép hatályba. 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik az alábbi Kt rendeletek: 

- 11/1995. (XI.21.), 
-  5/1996. (IV.17.), 
-  6/1996. (IV.17.), 
-  5/1997. (VI.  2.), 
-  9/1998. (XI.30.), 
-  4/1999. (III.29.), 
-  9/1999. (X. 21.) Kt. számú rendelet. 

 
 
 
Kelt: Buzsák, 2010. év szeptember hó 09. nap 
 
 
 
 
 

Tapolcai József Varga Lászlóné 
Polgármester Jegyző 

 
 
 
Kihirdetve:  

Buzsák, 2010. év szeptember hó 09. napján 
 
 
 

Varga Lászlóné 
Jegyző 
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FÜGGELÉKEK 

 
 

F-1 függelék 
A helyi védelem alatt álló művi értékek jegyzéke 

 
 

AZ INGATLAN 
FÖLDRAJZI HELYE ÉS HELYRAJZI SZÁMA 

SZŐLŐHEGY 1601-1627 
 1629 
 1669-1687 

KÁLVÁRIA 1066-1086 
 1088-1149 
 1151-1153 
 1155-1170 
 1172-1178 
 1180-1225 

JÁNOSHEGY 1401-1449
 1451-1453
 1455-1458
 1460-1468
 1470/1-1475
 1477-1489
 1491-1493
 1495-1502
 1504-1506
 1508-1517
 1519-1527
 1529-1540
 0349/2-0349/15

 
F-2 függelék 

A műemlékek műemléki környezetébe tartozó ingatlanok jegyzéke 
 

MŰEMLÉK HELYE ÉS HELYRAJZI 
SZÁMA 

A MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBE TARTOZÓ 
INGATLANOK HELYRAJZI SZÁMA 

Mtsz. 8726 
Fő tér 8. hrsz.: 874 873, 875, 876, 598, 867/2 hrsz. 

Mtsz. 4422 
Kápolnási dűlő, hrsz.: 0296 300/7, 0295, 0302 hrsz. 

Mtsz. 4421 
Petőfi utca 3. hrsz.: 158 156, 159, 163, 588, 590 hrsz. 

Mtsz. 10084 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1503 1502, 1504, 1437-1439 hrsz. 

Mtsz. 10086 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 870 875, 1/3, 597/2 hrsz. 

 
Mtsz. 10094 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1518 1517, 1519, 1458 hrsz. 

Mtsz. 10095 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1528 1527, 1529, 1463, 1464 hrsz. 

Mtsz. 10096 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1507 1506, 1508, 1443-1448 hrsz. 

Mtsz. 10097 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1490 1488, 1489, 1491, 1492, 1417-1419 hrsz. 
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Mtsz. 10098 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1476 1475, 1477, 1402 hrsz. 

Mtsz. 10099 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1450 1449, 1451, 1509-1512 hrsz. 

Mtsz. 10100 
Buzsák, Jánoshegy hrsz.: 1459 1458, 1460, 1517, 1519 hrsz. 

 
F-3 függelék 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek jegyzéke 
 
RÉGÉSZETI VÉDETTSÉG ALÁ ESŐ TERÜLETEK 

Név Jellege Elhelyezkedés Nyilvántartás 
Buzsák 12 
Fehér-kápolna Védett műemlék 51, 0296 hrsz. KÖH Buzsák 1. 

(Asz.: 19655) 

Buzsák 3 
Templom 

Műemlékileg 
védett épület 

Templom: 158 hrsz., 
Régészeti érdekeltségű terület: 
156, 157, 159 hrsz. 

KÖH Buzsák 3. 
(Asz.: 19657) 

 
NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Név Jellege Elhelyezkedés Nyilvántartás 

Buzsák 1 
Kápolnai-dűlő 

Műemlékileg is 
védett épület körül 

telep a szántón 
Telep: 0295 hrsz. KÖH Buzsák 1. 

(Asz.: 19655) 

Buzsák 2 
Pálkuti-dűlő Régészeti lelet 0277, 0274/9 hrsz. KÖH Buzsák 2. 

(Asz.: 19656) 

Buzsák 4-5 
Majorsági épületek, 
Táskai utca, 
Olajfúró torony 

Temető 

Berzsenyi u. 0272, 435 
Berzsenyi u-tól É-ra: 435/6 olajkút,
435/9 udvar, 0257, 0270/5 erdő, 
0266 olajkút, 0265 a, b, c, d, 
Berzsenyi u-tól D-re: 0299 olajkút, 
0298 a major, 
Arany J. utca D-i szakasza: 436, 
437, 438, 
Bem utca: 433, 425, 426 hrsz. 

KÖH 
Buzsák 4-5. 

(Asz.: 19659, 19660) 

Buzsák 6 
Csisztapuszta-
Magyari-dűlő 

Elpusztult 
templom, temető, 

intenzív, 
nagykiterjedésű, 
különféle korú 

telep 

Az úttól Ny-ra: 
0229/7a,b, 0229/4, 0242/2c, 
0242/3c, 0242/4 
(+ fedett ter.: 0228, 0229/2, 
0229/5, 0242/1, 0242/2, 0242/3) 
Az úttól K-re: 037/14, 988, 989, 
994/1, 994/4 É-i része, 
Templom helye: 988 DNy-i része 

KÖH Buzsák 6. 
(Asz.:19661) 

Buzsák 7 
Csisztafürdő-
Szarvaci-állás 

kf. korú telepek 070/5 hrsz. KÖH Buzsák 7. 
(Asz.:19662) 

Buzsák 8-11 
Terlakóca erdő, 
Nagy-dombi dűlő 

Elpusztult 
templom, temető, 

telep 

Telep: 018/3, 5, (6), 7, 8 
Templom: 018/8 hrsz. 

KÖH Buzsák 8-11. 
(Asz.:19663, 45341) 

Buzsák 13 
Magyari dűlő 2-3 

Intenzív település,
kohótelep 0242/8, 0242/9 hrsz. KÖH Buzsák 13. 

(Asz.:45345) 
Buzsák 14 
Feketeakol 1 

kf. korú telepek, 
temető 0223/1, 0223/3, 0223/4 hrsz. - 

Buzsák 15 
Feketeakol 2 kf. korú telepek 0223/7, 0223/8, 00223/9, 

(1532??? erdő), 0251/5d É-i része - 

Buzsák 16 
Szarvas-állás kf. korú telepek 

043/2, 043/1 hrsz (a rendezési 
tervlapon még megosztás előtti 

állapot: 043a hrsz.) 
- 

Buzsák 17 
keleti legelő 2 kf. korú telepek 029/2 hrsz. - 
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F-4 függelék 
Buzsák a Natura2000 területek általi érintettsége5 

 
A különleges madárvédelmi területek közül: 

Buzsák, Balatoni berkek: 09/4, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9a, 09/9b, 09/9c, 09/9d, 09/9f, 09/9g, 010, 011/a, 011/b, 011/c, 019, 
020/a, 020/b, 020/c, 021, 022, 023, 024, 025, 026/a, 026/b, 027, 028/a, 028/b, 028/c, 028/d, 028/f, 028/g, 028/h, 028/j, 
029/2a, 029/2b, 029/2c, 029/9a, 029/9b, 029/9c, 030, 031, 032/a, 032/b, 033, 034/2a, 034/2b, 035/3a, 035/3b, 035/6a, 
035/6b, 035/6c, 035/6d, 038, 039/1a, 039/1b, 039/1c, 039/1d, 039/2, 039/3, 039/4, 040/2, 040/3, 040/4, 040/5, 040/7, 040/8, 
040/9, 040/10, 040/11, 040/12a, 040/12b, 040/12c, 040/12d, 040/12f, 041/a, 041/b, 041/c, 041/d, 041/f, 041/g, 041/h, 041/j, 
041/k, 041/l, 042, 043/a, 043/b, 043/c, 043/d, 043/f, 043/g, 043/h, 043/j, 043/k, 043/l, 043/m, 043/n, 043/p, 044/a, 044/b, 
044/c, 044/d, 044/f, 044/g, 044/h, 045, 046/a, 046/b, 046/c, 046/d, 046/f, 047, 048/a, 048/b, 048/c, 048/d, 049, 050, 051, 052, 
053, 054, 055, 056, 057, 058/a, 058/b, 058/c, 058/d, 058/f, 059, 060/1, 060/2, 061/a, 061/b, 062/1, 062/2, 062/3, 062/4, 
062/5, 062/6, 063, 064, 065, 066, 067, 068/1, 068/2, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 069, 070/3a, 070/3b, 070/3c, 070/3d, 
070/3f, 070/4, 070/5, 081/4, 086, 088, 089, 090/a, 090/b, 090/c, 091, 092, 093, 094, 095, 096/a, 096/b, 097, 098, 099/a, 
099/b, 099/c, 099/d, 0100, 0102, 0103/1, 0103/2a, 0103/2b, 0103/3, 0103/4, 0104, 0105, 0106/a, 0106/b, 0107, 0108/a, 
0108/b, 0108/c, 0109, 0110, 0111, 0113, 0114/a, 0114/b, 0114/c, 0115, 0116, 0117/a, 0117/b, 0117/c, 0118, 0119/a, 0119/b, 
0120, 0121/1a, 0121/1b, 0121/1c, 0121/1d, 0121/1f, 0121/1g, 0121/1h, 0121/1j, 0121/1k, 0121/1l, 0121/2, 0123/a, 0123/b, 
0124, 0125, 0126/a, 0126/b, 0126/c, 0127, 0128/a, 0128/b, 0129, 0130/a, 0130/b, 0131, 0132/a, 0132/b, 0132/c, 0133, 
0134/a, 0134/b, 0134/c, 0135, 0137/a, 0137/b, 0138, 0139/a, 0139/b, 0139/c, 0140, 0141, 0142/a, 0142/b, 0143/a, 0143/b, 
0143/c, 0144, 0145, 0146/a, 0146/b, 0146/c, 0147/a, 0147/b, 0147/c, 0181, 0182, 0183/a, 0183/b, 0184, 0185/a, 0185/b, 
0185/c, 0186, 0187/a, 0187/b, 0188, 0189/a, 0189/b, 0190, 0191, 0192, 0193/a, 0193/b, 0194/1, 0194/2, 0195, 0196, 0197/a, 
0197/b, 0197/c, 0197/d, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204/1a, 0204/1b, 0204/1c, 0204/1d, 0204/2, 0205/a, 0205/b, 
0206, 0207, 0208/a, 0208/b, 0209, 0210/a, 0210/b, 0210/c, 0210/d, 0210/f, 0210/g, 0210/h, 0210/j, 0210/k, 0210/l, 0210/m, 
0210/n, 0210/p, 0210/r, 0211, 0212, 0213/1b, 0213/3a, 0213/3b, 0213/3c, 0213/3d, 0213/3f, 0214/a, 0214/b, 0215/a, 0215/b, 
0215/c, 0216, 0217, 0218/a, 0218/b, 0219, 0220/a, 0220/b, 0220/c, 0220/d, 0220/f, 0220/g, 0220/h, 0220/j, 0235/1, 0253, 
0254, 0257, 0258/a, 0258/b, 0258/c, 0258/d, 0258/f, 0258/g, 0258/h, 0276, 0277/a, 0277/b, 0277/c, 0277/d, 0314/a, 0314/b, 
0314/c, 0314/d, 0314/f, 0314/g, 0314/h, 0314/j, 0315/a, 0315/b, 0315/c, 0315/d, 0315/f, 0316/a, 0316/b, 0316/c, 0317, 
0318/a, 0318/b, 0319/a, 0319/b, 0319/c, 0320/a, 0320/b, 0320/c, 0320/d, 0320/f, 0320/g, 0320/h, 0322/a, 0322/b, 0322/c, 
0323/a, 0323/b, 0323/c, 0325, 0326/a, 0326/b, 0326/c, 0326/d hrsz.; 
- továbbá, a jelölt kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek közül: 

Buzsák, Fehérvíz:0210/a, 0210/b, 0210/c, 0210/d, 0210/f, 0210/g, 0210/h, 0210/j, 0210/k, 0210/l, 0210/m, 0210/n, 
0210/p, 0210/r, 0211, 0255, 0257, 0258/a, 0258/b, 0258/c, 0258/d, 0258/f, 0258/g, 0258/h, 0276, 0277/a, 0277/b, 0277/c, 
0277/d hrsz.; 

Buzsák,Pogány-völgyi rétek: 09/3b, 09/4, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9a, 09/9b, 09/9c, 09/9d, 09/9f, 09/9g, 010, 011/a, 011/b, 
011/c, 020/a, 020/b, 020/c, 021, 022, 023, 024, 025, 031, 032/a, 032/b, 033, 034/2a, 034/2b, 035/6a, 035/6b, 035/6c, 035/6d, 
038, 039/1a, 039/1b, 039/1c, 039/1d, 039/2, 039/3, 039/4, 040/2, 040/3, 040/4, 040/5, 040/7, 040/8, 040/9, 040/10, 040/11, 
040/12a, 040/12b, 040/12c, 040/12d, 040/12f, 041/a, 041/b, 041/c, 041/d, 041/f, 041/g, 041/h, 041/j, 041/k, 041/l, 042, 043/a, 
043/b, 043/c, 043/d, 043/f, 043/g, 043/h, 043/j, 043/k, 043/l, 043/m, 043/n, 043/p, 044/a, 044/b, 044/c, 044/d, 044/f, 044/g, 
044/h, 046/a, 046/b, 046/c, 046/d, 046/f, 051, 058/a, 058/b, 058/c, 058/d, 058/f, 059, 0121/1a, 0121/1b, 0121/1c, 0121/1d, 
0121/1f, 0121/1k, 0121/1l, 0123/a, 0123/b, 0124, 0235/1, 0322/a, 0322/b, 0322/c, 0323/a, 0323/b, 0323/c hrsz. 
 

F-5 függelék 
A legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok tájékoztató jegyzéke 

 
/A következő felsorolás összefoglalóan tartalmazza a legfontosabb magyarországi őshonos fa és 
cserjefajok tájékoztató jegyzékét, melyet az adott tájra jellemző társulásoknak, valamint a konkrét 
termőhelyi – ökológiai adottságoknak megfelelően kell alkalmazni./ 
 

tudományos („latin”) elnevezés magyar elnevezés 
lombos fák 

 

Acer campestre mezei juhar 
Acer platanoides korai juhar 
Acer pseudoplatanus hegyi juhar 
Acer tataricum tatár juhar, feketegyűrű juhar 
Alnus glutinosa enyves éger, mézgás éger 
Alnus incana hamvas éger 
Betula pendula közönséges nyír, bibircses nyír 
Betula pubescens szőrös nyír, pelyhes nyír 
Carpinus betulus közönséges gyertyán 
Carpinus orientalis keleti gyertyán 
                                                      
5 A 45/2006 sz. KVvM r. helyrajzi számos melléklete alapján 



BUZS ÁK –  TEL E PÜ LÉ S RE ND E Z ÉSI  TE R V           E l fogadot t  Dokumentác ió  
 

 
Törzsszám: 2-03-376 2010.szeptember hó  Fájl: HESZ2010_09VEGL.doc 

 34  

Castanea sativa szelídgesztenye 
Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, madárcseresznye 
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sajmeggy 
Fagus sylvatica közönséges bükk 
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kőris 
Fraxinus excelsior magas kőris 
Fraxinus ornus virágos kőris, mannakőris 
Juglans regia közönséges dió 
Malus sylvestris vadalma 
Padus avium zelnicemeggy, májusfa 
Populus alba fehér nyár 
Populus canescens szürke nyár 
Populus nigra fekete nyár 
Populus tremula rezgő nyár 
Pyrus pyraster vadkörte, vackor 
Quercus cerris csertölgy, cserfa 
Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta) magyar tölgy 
Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsánytalan tölgy 
Quercus pubescens molyhos tölgy 
Quercus robur (Q. pedunculata) kocsányos tölgy 
Salix alba fehér fűz 
Sorbus aria lisztes berkenye 
Sorbus aucuparia madárberkenye 
Sorbus dégenii - 
Sorbus domestica házi berkenye 
Sorbus pseudolatifolia - 
Sorbus rédliana - 
Sorbus semiincisa budai berkenye 
Sorbus torminalis barkóca berkenye 
Tilia cordata (T. parviflora) kislevelű hárs 
Tilia platyphyllos (T. grandifolia) nagylevelű hárs 
Tilia tomentosa (T. argentea) ezüst hárs 
Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra) hegyi szil 
Ulmus laevis vénic szil 
Ulmus minor (Ulmus campestris) mezei szil 
 

tűlevelű fajok (fenyőfélék) 
Abies alba jegenyefenyő 
Juniperus communis közönséges boróka, gyalogfenyő 
Larix decidua vörösfenyő 
Picea abies (Picea excelsa) lucfenyő 
Pinus sylvestris erdei fenyő 
Taxus baccata közönséges tiszafa 
 

lombos cserjék 
Alnus viridis havasi éger, zöld éger 
Amelanchier ovalis közönséges fanyarka 
Amygdalus nana (Prunus tenella) törpe mandula 
Artemisia alba sziklai üröm 
Berberis vulgaris közönséges borbolya, sóskafa 
Calluna vulgaris (Erica vulgaris) csarab 
Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa) csepleszmeggy 
Clematis vitalba erdei iszalag 
Colutea arborescens pukkanó dudafürt 
Cornus mas húsos som 
Cornus sanguinea veresgyűrű som 
Coronilla emerus - 
Corylus avellana közönséges mogyoró 
Cotinus coggygria cserszömörce 
Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris) szirti madárbirs 
Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa) fekete madárbirs 
Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C. orientalis) nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs 
Crataegus laevigata (C. oxyacantha) kétbibés galagonya 
Crataegus monogyna egybibés galagonya 
Crataegus nigra fekete galagonya 
Crataegus pentagyna ötbibés galagonya 
Cytisus ausrtiacus buglyos zanót 
Cytisus hirsutus borzas zanót 
Cytisus nigricans fürtös zanót 
Cytisus decumbens (C. procumbens) - 
Cytisus supinus (C. capitalus) gombos zanót 
Daphne cneorum henyeboroszlán 
Daphne laureola babérboroszlán 
Daphne mezereum farkasboroszlán 
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Erica carnea alpesi erika 
Euonymus europaeus csíkos kecskerágó 
Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 
Frangula alnus (Rhamnus frangula) kutyabenge 
Genista tinctoria festő rekettye 
Hedera helix közönséges borostyán 
Helianthemum numullarium napvirág 
Hippophae rhamnoides homoktövis 
Laburnum anagyroides közönséges sárgaakác, aranyeső 
Ligustrum vulgare közönséges fagyal 
Lonicera caprifolium jerikói lonc 
Lonicera xylosteum ükörke lonc, ükörke 
Prunus spinosa kökény 
Rhamnus catharticus varjútövis (benge) 
Ribes alpinum havasi ribiszke 
Ribes uva-crispa - 
Rosa canina gyepűrózsa 
Salix caprea kecskefűz 
Salix cinerea rekettyefűz, hamvas fűz 
Salix eleagnos ciglefűz, parti fűz 
Salix fragilis törékeny fűz csőrege fűz 
Salix pentandra babérfűz 
Salix purpurea csigolyafűz 
Salix rosmarinifolia serevényfűz 
Salix triandra mandulalevelű fűz 
Salix viminalis kosárkötő fűz 
Sambucus nigra fekete bodza 
Sambucus racemosa fürtös bodza 
Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) seprőzanót 
Spiraea media szirti gyöngyvessző 
Spiraea salicifolia fűzlevelű gyöngyvessző 
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 
Viburnum lantana ostorménfa 
Viburnum opulus kányabangita 
Vitis sylvestris ligeti szőlő 
  

 
F-6 függelék: 

 
Buzsák igazgatási területének érintettsége 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéről és területrendezési szabályzatáról 
/BTV/ szóló -2008 évben módosított- 2000.évi CXII. Törvény övezetei által 

 
Érintett Nem érintett 
Magterület övezete (Ö-1), Ökológiai folyosó övezete (Ö-2), 
Pufferterület övezete (Ö-3) 

Világörökség és világörökség-várományos terület 
övezete (T-3) 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)  
Történeti települési terület övezete (T-2)* Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2 
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható ter. övezete (L-1)  
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1)* Kiváló termőhelyi adottságú szántóter. övezete (M-3) 
Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(R-1), Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2) 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület 
övezete (K-1) 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1)* Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1)  
Felszíni vízminőség-védelmi terület (F-1) és Tómeder övezete (D-1)  
Települési terület övezete (U-1), Gazdasági terület övezete (U-2), 
Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1), Kertgazdasági 
terület övezete (M-2), Erdőterület övezete (E-1), Erdőtelepítésre 
alkalmas terület övezete (E-2), 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez  
vizsgálat alá vonható terület övezete (H-1) 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3)  
 
/*- a dőlt betűvel írtak: az igazgatási terület szerinti meghatározott érintettség 
  - az egyéb, konkrét területi lehatárolással meghatározott BTV övezetek ábrázolása a BTV-Ö jelű Btv Területrendezési 
övezeti megfelelőségi vizsgálat c. (M=1:10 000) alátámasztó tervmellékleten/ 
 
 
………………………………………………………………………………………..………… 
 


