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Zalaszántó Községi Önkormányzat Képviselıtestületének  
13/2006. (IX. 20.) számú rendelete  

Zalaszántó község Helyi Építési Szabályzatának,  
valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról  

 
 
 
Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az épített kör-

nyezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. 
évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében 
eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl 
(továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 4.§. (3) 
bekezdésében biztosított felhatalmazással élve a mellékelt dokumentáció 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.  

 
 
 

Általános elıírások 
 
 

Az elıírások hatálya 
 

1.§. 
 

Jelen építési szabályzat hatálya Zalaszántó község (továbbiakban tele-
pülés) igazgatási területére terjed ki.  
 
 
 

Az elıírások alkalmazása 
 

2.§. 
 
(1) Az elıírásokat az Architop Építésziroda Kft. tervezıirodája által ké-

szített R-2 jelő külterületi szabályozási tervvel, és az R-3 jelő bel-
területi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni. 

(2) Az 1.§-ban meghatározott település területén területet felhasználni, 
telket alakítani, épületet, építményt (ide értve a mőtárgyakat is), 
tervezni, építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerősíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, 
valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényő elı-
írások mellett csak a szabályozási terv és a jelen helyi építési sza-
bályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelıen szabad. E rendeletben 
nem szabályozott kérdésekben az OTÉK elıírásai alkalmazandók. 

(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintıen minden természetes és 
jogi személyre nézve kötelezı elıírásokat tartalmaz, amelyek alól az 
elsı fokú építési hatóság csak azon esetben és csak azon feltételekkel 
biztosíthat eseti eltérést, ahol és amely tárgyat érintıen erre önkor-
mányzati rendelet kifejezetten feljogosítja. 
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(4) A helyi védettségre és törlésre vonatkozó 3. sz. melléklet a szabályo-
zási terv módosítása nélkül önkormányzati rendelettel módosítható, épí-
tészeti szakvélemény alapján. 

(5) Jelen rendeletben rögzített sajátos jogintézmények követelményrendszere 
a szabályozási terv módosítása nélkül önkormányzati rendelettel módo-
sítható. 

(6) A településen a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervérıl 
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat (továbbiakban BTSZ) megálla-
pításáról szóló magasabb szintő mindenkori jogszabály elıírásai betar-
tandók. 

 
 
 

A szabályozás elemei 
 

3.§. 
 
(1) Kötelezı szabályozási elemek 

a.)Szabályozási vonal 
b.)Területfelhasználás módja és határa 
c.)Övezet, építési övezet határa és elıírásai 
d.)Építési határvonal 
e.)Belterület meglévı és tervezett határa 

(2) Irányadó szabályozási elemek 
a.)Irányadó telekhatár 

Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekki-
alakítást rögzíti. 

b.)Megszüntetı jel 
A szabályozási terv által megszüntetendı telekhatárokat jelöli. 

(3) A kötelezı szabályozási elemek módosítása csak a helyi építési szabály-
zat, és a szabályozási terv módosításával hajtható végre. 

(4) Az irányadó szabályozási elemek pontosítását, módosítását jelen rende-
let, továbbá a telekalakításról szóló magasabb szintő jogszabály elı-
írásainak figyelembe vételével, a telekalakítási engedélyezési eljárás 
keretében az építési hatósági engedélyezheti. 
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Az építés általános feltételei 
 

4.§. 
 

(1) Építési telken és területen az egyes területfelhasználási egységek 
(építési övezetek és övezetek) elıírásainak megfelelı építmény akkor 
helyezhetı el, ha 
a.) biztosítható az építési telek közterületrıl, illetve magánútról 

gépjármővel történı közvetlen megközelíthetısége, 
b.) a rendeltetésszerő használathoz szükséges villamos energia, vezeté-

kes ivóvíz (szükség esetén technológiai víz) ellátás és a megköze-
líthetıség, 

c.) a csapadékvíz elvezetése megoldott, továbbá 
d.) a használat során keletkezı nem veszélyes és veszélyes hulladékok 

elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, illetıleg helyi 
komposztálásának lehetısége egyidejőleg biztosítható, és  

e.) az építmény nem befolyásolja károsan a felszín alatti vizek szint-
jét, mozgását és tisztaságát, 

f.) a levegı minıségét, valamint 
g.) a vonatkozó zajvédelmi rendeletekben elıírt határértékeknél nagyobb 

zajterhelést nem okoz. 
h.) A kiépített szennyvízcstorna hálózatra való rákötés kötelezı. 

 
 

 
A telekalakítás és az építési engedélyezési eljárás helyi szabályai 

 
5.§. 
 

(1) Telekalakítás a meglévı telekstruktúrához igazodva az övezeti elıírások 
szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat 
kötelezı szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhetı. 

(2) A beépítésre nem szánt területen 3000 m2-nél kisebb telket kialakítani 
nem szabad.  

(3) Meglévı épület a telek méretétıl függetlenül felújítható, átalakítható, 
újjá építhetı, az eredeti beépítettség mértékéig új épületre cserélhe-
tı, illetve az építési helyen (elıkert, oldalkertek, hátsókert terüle-
tének biztosításával) a beépítési feltételek teljesülése esetén az öve-
zeti elıírásban rögzített beépítési mértékig bıvíthetı. Meglévı épület 
bontása csak engedély birtokában végezhetı. 

(4) A település közigazgatási területén – a települési és tájkarakter vé-
delme érdekében - 2500 m2-nél nagyobb összes szintterülető, csarnok 
jellegő épületek építését nem lehet engedélyezni. 

(5) A telek természetes terepszintjét tartós, végleges jelleggel megváltoz-
tató tereprendezési munka (bevágás, feltöltés, rézső, támfal stb.) a 
telekhatárok melletti 3 méteres sávon belül, továbbá a telek egyéb ré-
szein akkor, ha azzal az eredeti terepszint 1 métert meghaladóan átren-
dezésre kerül, csak az építési hatóság által engedélyezett tereprende-
zési terv alapján végezhetı.  
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(6) Felvonulási épület építési engedély alapján kizárólag az építkezés idı-
tartamára létesíthetı, és a használatba vétel idıpontjaiba, de maximum 
3 évig tartható fenn. 

(7) Az épületek utcáról látható homlokzatán parabolaantennát, klímakészülé-
ket elhelyezni nem lehet. 

(8) A termıtalaj védelme érdekében, építmények termıföldön (kül- és belte-
rületen) történı építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell 
juttatni azt, hogy az elhelyezés a környezı területen a talajvédı gaz-
dálkodás feltételeit ne rontsa. 

(9) Az építmények kivitelezése során a kivitelezı, üzemeltetés során az 
üzemeltetı köteles gondoskodni a humuszos termıréteg megmentésérıl. A 
kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti 
hatások az érintett termıföld minıségében ne okozzanak kárt.  

(10) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, terep-
rendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bá-
nyászati illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély 
birtokában végezhetı. Ezen tevékenységek végzéséhez a Bányakapitányság 
engedélye, illetve más hatósági engedélye esetén a Bányakapitányság  
szakhatósági állásfoglalása szükséges. 

 
 
 

Külterület és belterület 
 

6.§. 
 

(1) A belterületi határ módosításáról a szabályozási tervnek és jelen elı-
írásoknak megfelelıen kell gondoskodni. 

(2) A rendezési tervben kijelölt beépítésre szánt területek belterületbe 
csatolása ütemezetten, a jelentkezı valós igényekkel összhangban tör-
ténhet. 
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Területfelhasználás 
 

7.§. 
 
(1) A település területe építési szempontból 

a.)beépítésre szánt  
b.)beépítésre nem szánt  

területbe tartozik. 

(2) A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tago-
zódik: 
a.) beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, 

valamint sajátos építési használatuk szerint 
- lakóterület:  

- lakóterület (falusias), 
- gazdasági terület: 

- ipari terület  
(egyéb ipar – ipar) 
(egyéb ipar – mezıgazdasági üzem) 
(egyéb ipar – településgazdálkodás) 

- üdülıterület (üdülıházas) 
- különleges terület 

- temetı terület, 
- bánya terület. 
- turisztikai terület, 
- oktatási terület. 

b.) beépítésre nem szánt területek 
- közlekedési- és közmőterület, 
- zöldterület, 
- erdıterület, 
- mezıgazdasági terület, 
- vízgazdálkodási terület. 
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Beépítésre szánt területek 
 

8.§. 
 
(1) Beépítésre szánt területen közmőves ivóvíz szolgáltatást, közüzemi vil-

lamos energia szolgáltatást, nyílt vagy zárt rendszerő csapadékvíz-
elvezetést biztosítani kell, továbbá ahol a szennyvízcsatorna-hálózat 
nem épült ki, illetve a tisztítómő tovább nem terhelhetı 
a.)2005. december 31-ig épület építésére építésügyi hatósági engedélyt 

adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak akkor le-
het, ha az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfo-
gadott szennyvíztároló, illetve szennyvíztisztító berendezés léte-
sült; 

b.)2005. december 31. után épület építésére építésügyi hatósági enge-
délyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak 
szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelı kapacitású tisztítómő megléte 
esetén lehet. 

(2) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerő 
használatához – helyi önkormányzati parkolási rendelet hiányában – a 
jármővek elhelyezési lehetıségét az OTÉK elıírásai szerint saját telken 
belül kell biztosítani. 

 
 
 

Lakóterületek 
 

Falusias lakóterület 
 

9.§. 
 
(1) A falusias lakóterületen elhelyezhetı: 

- lakóépület,  
- mezı- és erdıgazdasági (üzemi) épület,  
- a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szol-

gáltató, és kézmőipari épület, 
- vendéglátó épület,  
- szálláshely szolgáltató épület,  
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  
- sportépítmény,  
- melléképítmény. 

(2) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá 
telephely csak akkor alakítható ki, amennyiben a rendeltetési haszná-
latból eredı sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az 
övezeti elıírásoknak megfelelı beépítését, használatát.   

(3) A falusias lakóterület építési övezetben található kialakult telkek 
beépíthetık, amennyiben területük eléri a 300 m2-t. A beépíthetı telek 
minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.  

(4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhe-
tık el:   
- az építési hely elıkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez 

nem állapítható meg, 5,0 méter 
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- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott 
legkisebb távolságnál. Kialakult állapot esetén az elıírt értéknél 
kisebb oldalkerti mérték is megállapítható, az építési engedélyezési 
eljárásába bevont tőzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása 
alapján.1 

- az építési hely hátsókert felé esı határvonala, ahol a szabályozási 
terv külön nem tünteti fel, a szabályozási vonaltól mért maximum 
50,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az 
OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.   

(5) Az építési telkeken a hagyományos, kialakult beépítési mód figyelembe 
vételével a meghatározott építési helyen több épület is elhelyezhetı, 
melyeket egymáshoz viszonyítva a tőzvédelmi elıírásokban meghatározott 
módon kell elhelyezni. 

(6) Az épületek csak magastetıvel létesíthetık. A tetı hajlásszöge 35°-nál 
alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetıhéjazatként cserépfe-
dést, nádat, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni.  

(7) A könnyen éghetı anyagú (nád) tetıhéjazatok csak az I. fokú tőzvédelmi 
szakhatóság szakhatósági hozzájárulásával alakíthatók ki. 

(8) A lakóépületek homlokzatát a helyi építészeti hagyományoknak megfelelı-
en csak a településre jellemzı anyagokkal, és fehér, zöld, sárga vagy 
barna, törtfehér, illetve halvány pasztel színekkel, a helyi építészeti 
hagyományokhoz illeszkedı megjelenéssel lehet kialakítani. 

(9) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott terüle-
teket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.  

(10) A lakótelkek utcai telekhatárán 1,50 – 2,20 méter magasságú utcai kerí-
tések létesíthetı, hagyományos anyaghasználattal. Útcsatlakozásoknál 
azonban a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 
0,60 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos. 

(11) A lakótelkeket feltáró közmővezetékeket a közutakon vagy a magánutakon 
kell elvezetni, amennyiben erre nincs mód, szolgalmi jog létesíthetı. 

 
(12) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figye-

lembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési elıírásokat kell 
alkalmazni: 

Lf-1. jelő építési övezet 

Beépítési mód K - oldalhatáron álló 

Kialakítható telek területe min. 900 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 16 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 30 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 5,0 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

                                              
1 Jóváhagyásához OTÉK alóli felmentés szükséges. 
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Lf-2, Lf-2*. jelő építési övezet 

Beépítési mód K - oldalhatáron álló 

Kialakítható telek területe min. 900 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 16 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 30 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 4,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

 

Lf-3, jelő építési övezet 

Beépítési mód K - szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 900 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 16 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 30 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 4,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

 

Lf-4, jelő építési övezet 

Beépítési mód K - szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 1500 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 20 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

K – 20 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 7,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

 

Lf-5. jelő építési övezet 

Beépítési mód K - oldalhatáron álló 

Kialakítható telek területe min. 900 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 16 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 30 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 4,0 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 
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Az építési övezeteiben a tetı hajlásszöge 40°-nál alacsonyabb, 45º-
nál meredekebb nem lehet 
A tetıfedés anyaga a fıtömegen cserép, nád, zsup, természetes pala 
lehet. A szürke színő sík lemezfedés kiegészítı alkalmazása lehet-
séges (Pl. elıtetı, fióktetı.) 

Az épületek utcafronti része léptékében nem változhat. 

 
(13) Az Lf-1. jelő építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevéte-

lével a 20 méternél szélesebb telek szabadonálló beépítési móddal is 
beépíthetı. 

(14) Az Lf-2, és Lf-3 építési övezetben a tetı hajlásszöge 30°-nál alacso-
nyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. 

(15) Az Lf-2*. jelő építési övezet kialakítására csak a Nemzeti Park tévesen 
bejegyzett védelmének törlése után kerülhet sor. 
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Gazdasági terület 
 

10.§. 
 

(1) A gazdasági terület elsısorban a gazdasági célú építmények elhelyezésé-
re szolgál. 

(2) A gazdasági terült lehet 
- ipari terület 

- egyéb terület. 

(3) A gazdasági területeken csak olyan létesítmények üzemeltethetık, ame-
lyek a kiemelten védett kategória levegıtisztaság-védelmi elıírásait 
teljesítik, továbbá nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülıterü-
letekre elıírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.  

(4) A gazdasági terület építési övezeteiben található kialakult telkek be-
építhetık, amennyiben területük eléri az 2000 m2-t. A beépíthetı telek 
minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.  

(5) A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított ré-
szét parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani. A telekhatárok 
mentén az ingatlan tulajdonosának, legkésıbb a használatbavételi enge-
dély kiadásának idıpontjáig legalább egy fasort kell telepítenie. 

(6) A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított ré-
szét fásítva, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a te-
lekhatárok mentén legalább egy fasort kell telepíteni. A fákat a hasz-
nálatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni, a használatbavé-
teli engedély csak ennek megléte esetén adható ki. 

 
 
 

Ipari terület 
(Egyéb terület) 

 
11.§. 

 
(1) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elsısorban az ipar, az ener-

giaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetık el. 

(2) Az egyéb ipari terület az alábbi építési övezetekre tagozódik: 

- egyéb ipari terület - ipar /GIPE/ 
- egyéb ipari terület – mezıgazdasági üzem /GIPÜ/ 
- egyéb ipari terület – településgazdálkodás /GIPT/ 

(3) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhe-
tık el:   
- elıkert mértéke minimum 5,0 méter, 
- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott 

legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,  
- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatáro-

zott legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.   

(4) Az egyéb ipari terület - ipar építési övezetben elhelyezhetı: 
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- mindenfajta, nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
épület,  

- egyéb irodaépületek,  
- üzemanyagtöltı. 

(5) Az egyéb ipari terület - ipar építési övezetben nem helyezhetık el je-
lentıs zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határérté-
keknél nagyobb mértékben környezetszennyezı, bőzös, fertızı vagy robba-
nóanyaggal kapcsolatos termelı, tároló létesítmény, továbbá olyan léte-
sítmény, amelynek rendeltetési használatból eredı sajátos hatásai kor-
látozzák a szomszédos telkek övezeti elıírásoknak megfelelı beépítését, 
használatát. 

(6) Az egyéb ipari terület – mezıgazdasági üzem építési övezetben elhelyez-
hetı: 
- a növénytermesztés és állattartás, és azokat kiszolgáló létesítmé-

nyek,  
- a mezıgazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethetı ipari épít-

mény,  
- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a haszná-

ló és a személyzet számára szolgáló lakások, amennyiben az építmény 
a rendeltetése szerinti külön hatósági elıírásoknak megfelel, vala-
mint a más rendeltetési használatból eredı sajátos hatások nem kor-
látozzák a szomszédos telkeknek az övezeti elıírásoknak megfelelı 
beépítését, használatát.  

- üzemanyagtöltı. 

(7) Az egyéb ipari terület – településgazdálkodás építési övezetében az 
energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás, településüzemeltetés te-
rületei, így a település területén található vízmő területek helyezhe-
tık el. 

(8) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben az alábbi telekalakítási és 
beépítési elıírásokat kell alkalmazni: 

 

GIPE, GIPÜ, GIPT. jelő építési övezet 
Beépítési mód K - szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 3000 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 40 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

K – 40 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 2,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 7,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 20 % 

 

(9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb 
építménymagasságnál egyedi építési engedélyezési eljárás keretében ma-
gasabb is engedélyezhetı, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá 
teszi.  
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(10) A GIPT. jelő építési övezetében az elhelyezendı funkció technológiai 
igénye ismeretében az (8) pontban rögzített legkisebb kialakítható te-
lekméretnél kisebb is engedélyezhetı. 

(11) A védelem alatt álló GIPÜ. jelő építési övezetében igényes, egyedi épí-
tészeti megoldás támogatható, növénytakarási és látványterv bemutatásá-
val. 

(12) Az épületek csak magastetıvel létesíthetık. A 8 méternél nagyobb fesz-

távú csarnokszerkezetek kivételével a tetı hajlásszöge 20°-45º között 
lehet, tetıhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású 
fedést kell alkalmazni. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb 
hajlásszögő tetıvel is építhetık. 

(13) Környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján vizsgálni kell az egyéb ipari 
terület védıtávolságát. A legközelebbi lakóterületekre a vonatkozó min-
denkori környezetvédelmi határértékeket biztosítani kell.  

(14) Környezetszennyezı hulladékok és melléktermékek ártalommentes elszállí-
tásáról és tárolásáról az üzemeltetınek folyamatosan gondoskodni kell. 

 
 
 

Üdülıterület 
(Üdülıházas terület) 

 
12.§. 

 
(1) Az üdülıházas terület olyan üdülıépületek, üdülıtáborok elhelyezését 

szolgálja, amelyek mérete, kialakítása, és felszereltsége, valamint 
infrastrukturális ellátottsága alapján jellemzıen változó üdülıi kör 
hosszabb tartózkodására alkalmasak.  

(2) Az üdülıházas üdülıterület építési övezeteiben az alábbi telekalakítási 
és beépítési elıírásokat kell alkalmazni: 

 

ÜÜ. jelő építési övezet 
Beépítési mód K - szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 2000 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség K – 30 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 2,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 6,0 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 60 % 
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Különleges terület 
 

13.§. 
 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 
elhelyezkedı épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentıs 
hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külsı 
hatásaitól is védelmet igényelnek), és más beépítésre szánt 
területfelhasználású területektıl eltérnek. 

(2) Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek:  

- KTE övezeti jelő temetı terület, 
- KB övezeti jelő bánya terület, 
- KTT övezeti jelő turisztikai terület, 
- KO övezeti jelő oktatási terület. 

 
 
 

Temetı terület 
 

14.§. 
 
(1) A temetı területén csak a temetésekhez tartozó, illetve azt kiszolgáló 

épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, sírépítmé-
nyek, kripták, urnahelyek), valamint úthálózat, közmővek, utcabútorok, 
képzımővészeti alkotások és növényzet helyezhetı el. 

(2) A temetı területen maximum 10 %-os beépítettséggel legfeljebb 4,5 méter 
építménymagasságú épületek helyezhetık el. Harangláb, harangtorony ese-
tén a megengedett legnagyobb építménymagasságnál egyedi építési engedé-
lyezési eljárás keretében magasabb is engedélyezhetı. 

 
 
 

Bánya terület 
 

15.§. 
 

(1) Bányaterületen csak bányaüzemi épületek helyezhetık el. 

(2) A bánya felhagyását követıen rekultiválását el kell végezni. 

(3) Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplı, megkutatott, nemfé-
mes ásványi nyersanyagokkal érintett területek más irányú hasznosítása 
engedélyezésébe a Magyar Geológiai Szolgálatot, illetve Pécsi Bányaka-
pitányságot szakhatóságként be kell vonni. 
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Turisztikai terület 
 

16.§. 
 

(1) A különleges turisztikai területen olyan üdülıépületek, üdülıtáborok és 
kempingek helyezhetık el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk 
és felszerelésük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az 
üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó 
üdülıi kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.  

(2) Az övezet csak teljes közmővesítettség esetén építhetı be.  

(3) Az épületek csak magastetıvel létesíthetık. A tetı hajlásszöge 38°-nál 
alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetıhéjazatként cserépfedést 
kell alkalmazni. 

(4) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott terüle-
teket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 

 

(5) Különleges turisztikai területen csak a területet ellátó, illetve ki-
szolgáló gazdasági tevékenység folytatható, az üdülıterületre vonatkozó 
mindenkori környezetvédelmi határértékek nagyobb mértékben nem terheli.   

(6) A terület telkeit legfeljebb 2,0 m magas kerítéssel lehet bekeríteni. 

(7) A terület belsı úthálózatát szilárd burkolattal kell ellátni. Az utak-
nak alkalmasnak kell lenni tőzoltó gépjármővek közlekedésére is. 

(8) A területeken elhelyezett létesítmények parkolási igényeit saját terü-
leten belül biztosítani kell. A parkolók javasolt helyét a szabályozási 
terv tünteti fel, végleges helyét az OTÉK figyelembe vételével az elvi 
engedélyezési tervben kell rögzíteni. Négy gépjármőnél nagyobb befogadó 
képesség esetén a parkolót fásítva kell kialakítani, a parkolók felüle-
tét áttört (gyephézagos) burkolattal kell ellátni. 

(9) A területen megengedett építési használat határértékei: 

KTT. jelő építési övezet 
Beépítési mód szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 50000 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 30 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség 8 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

8 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság 2,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m 

Megengedett legkisebb zöldfelület 60 % 
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Oktatási terület 
 

17.§. 
 

(1) A különleges oktatási területen kizárólag egyházi létesítmények (az ok-
tatási célokat is ellátó kolostoregyüttes és annak mőködésével kapcsola-
tos létesítmények) helyezhetık el. 

(2) A rendeltetésszerő használathoz szükséges gépkocsik elhelyezése telken 
belül biztosítandó. 

(3) A több ütemben megvalósuló létesítmény minden üteme rendeltetésszerő 
használatra alkalmas és építészetileg önálló, befejezett épületegyüttes 
legyen. 

(4) A BTSZ 13.§(3) bekezdése alapján a 10 m-nél magasabb kápolna tornyok 
építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni. 

(5) A megengedett legnagyobb burkolt felület 2%. 

(6) A területen megengedett építési használat határértékei: 

 

KO. jelő építési övezet 
Beépítési mód szabadon álló 

Kialakítható telek területe min. 150000 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 30 m a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség 4 % 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítettség  

10 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság 2,0 m 

Megengedett legnagyobb építménymagasság 
3,5 m kivéve a bejárati épület 
középsı részét (4,5 m) és a ká-
polnák tornyát (max. 30m) 

Megengedett legkisebb zöldfelület 94 % 
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Beépítésre nem szánt területek 
 
 
 

18.§. 
 

(1) Beépítésre nem szánt területen egyedi, vagy közmőves ivóvíz szolgálta-
tást, közüzemi villamos energia szolgáltatást, nyílt vagy zárt rendsze-
rő csapadékvíz-elvezetést kell biztosítani. 

(2) Beépítésre nem szánt területen, amennyiben nincs lehetıség a közcsator-
nára történı csatlakozásra új épület építésére építésügyi hatósági en-
gedélyt adni csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfoga-
dott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kis-
létesítmény (korszerő csatorna-közmőpótló) megléte esetén lehet. 

 
 
 

Közlekedési- és közmőterület 
 

19.§. 
 
 

(1) A közlekedési és közmőterület (KÖu) az országos és a helyi közutak, a 
kerékpárutak, a gépjármő várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem 
minısülı telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, 
mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi léte-
sítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közmővek és a hírközlés 
építményeinek elhelyezésére szolgál.  

(2) A közlekedési és közmőterületen az (1) bekezdésben foglaltakon túl elhe-
lyezhetı a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmény is. 

(3)  A közlekedési és közmőterületbe tartozó közterületek telekhatárait, 
szabályozási szélességét és védıtávolságait a szabályozási terv ábrázol-
ja. 

(4) Az utak szabályozási területébe esı, illetve a szabályozási vonal korri-
gálása következtében a közlekedési területbe került meglévı épületrésze-
ken mindennemő építési tevékenység - az utak fejlesztésének várható ide-
jét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az 
épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - az il-
letékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével 
engedélyezhetı. Ezen épületek bıvítése az utak szabályozási területén 
belül nem lehetséges.  

(5) A közutak, vasút elhelyezése céljára más jogszabályi elıírás hiányában, 
az OTÉK figyelembe vételével az alábbi szélességő építési területet 
(szabályozási szélesség) kell biztosítani: 

a.)gyorsforgalmi utak:  60 m, illetve a kialakult (K) állapot, 
b.)fıutak:      40 m, illetve a kialakult (K) állapot, 
c.)országos mellékutak:  30 m, illetve a kialakult (K) állapot, 
d.)helyi győjtıutak:   22 m, illetve a kialakult (K) állapot, 
e.)kiszolgáló út:    12 m, illetve a kialakult (K) állapot, 
f.)kerékpárút, gyalogút:  1,5 m, illetve a kialakult (K) állapot, 
g.)egy telket feltáró magánút: minimum 4 m.  
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h.)külterületi dőlıút:    8 m, illetve a kialakult (K) állapot. 

(6) A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 
5-5 méteres lesarkítás szükséges, a szabályozási terven ábrázolt módon. 

(7) A meglévı és tervezett országos közút beépítésre nem szánt területen 
lévı szakasza mentén annak tengelyétıl számított 50 méter – autópálya 
esetén 100 méter - távolságon belül építmény csak a külön jogszabályok-
ban elıírt feltételek szerint helyezhetı el.  

(8) A közlekedési területen mőtárgyakat, közvilágítást, közterületi építmé-
nyeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az 
utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza. 

(9) A közterületi parkolókat négy gépjármőnél nagyobb befogadó képesség ese-
tén a vonatkozó szabvány szerint fásítva kell kialakítani. 

(10) A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényezı, fasort kell 
telepíteni. A zöldsáv fenntartását, gyommentesítését ingatlan elıtti tu-
lajdonosának, illetve kezelıjének folyamatosan el kell végezni. 

 
 

20.§. 
 
(1) Nyomvonal jellegő közmővezetékeket és közmőlétesítményeket a közlekedési 

és közmőterületen, közterületen, vagy a közmővet üzemeltetı szerv terü-
letén kell elhelyezni. 

Ettıl eltérı elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetékjog biztosítása mel-
lett engedélyezhetı.  

(2) A közmővezetékek védelme érdekében a vonatkozó jogszabályokban és szab-
ványokban elıírt védıtávolságokat be kell tartani. 

(3) Az ivóvíz minıségő víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítá-
sára és szétosztására szolgáló létesítmények védıterületein csak a ren-
deltetésszerő üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytat-
ható. 

(4) A szennyvízcsatorna-hálózat bıvítés üzembe helyezését csak a megfelelı 
kapacitású csatlakozó szennyvíztisztító telep üzembe helyezését követıen 
lehet engedélyezni. 

(5) A szabályozási terven jelölt védett természeti területeken új 
villamosenergia-ellátási, valamint a táv- és hírközlı vezetékek csak te-
repszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık. A rendelkezés alkalmazá-
sától eltérni a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételek-
kel lehet.  

(6) A szabályozási terven jelölt tájképvédelmi területeken új 
villamosenergia-ellátási, valamint a táv- és hírközlı vezetékek csak te-
repszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık, kivéve, ha a terepszint 
alatti elhelyezés védendı értéket veszélyeztetne, károsítana. A rendel-
kezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi hatóság által meghatáro-
zott feltételekkel lehet. 

(7) A meglévı 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védı-
távolságát – a vonatkozó szabvány és magasabb szintő jogszabály szerint 
- biztosítani kell. 
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(8) A település csapadékvíz elvezetését nyílt árokhálózatban, csapadékvíz 
csatornahálózatban kell elvezeti. A vízelvezetı árkokat kialakításuknál, 
illetve karbantartásuknál védı gyeptakaróval kell ellátni.  

(9) A nyílt árkos vízelvezetı rendszerek kialakításához (kapubejáró, csator-
názás) a közútkezelıi hozzájárulást minden esetben be kell szerezni. Az 
ingatlanok elıtt húzódó csapadékvíz-elvezetı árkokat az ingatlantulajdo-
nosok az ingatlanok elıttkötelesek tisztítani, karbantartani.  

(10) A tervezett közmővezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés 
érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közmő-
üzemeltetıkkel.  

 
 

 
Zöldterületek 

 
21.§. 

 
 

(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, 
közpark).  

(2) A zöldterületen a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, 
pihenıhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb.), vendéglátó épület, a 
terület fenntartásához szükséges épület, továbbá víz- és zöldfelületek, 
közmővek helyezhetık el. 

(3) A zöldterületen legfeljebb 4,5 méter építménymagasságú épületek legfel-
jebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetık el.  

(4) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhetı el, hogy a kivá-
gott fákat, növényzetet pótolni kell. 

(5) A szabályozási tervlapok szerinti zöldterületeket más célra felhasznál-
ni nem szabad.  

(6) Közpark zöldfelületi kialakítása elıtt a területre vonatkozó kertépíté-
szeti tervet kell készíteni, és a növényzet telepítését ez alapján kell 
elvégezni. 

(7) A meglévı és az újonnan létesítendı zöldterületek folyamatos fenntartá-
sáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. 

(8) A szabályozási terven jelölt, jelenleg más rendeltetéső területeken az 
eredeti rendeltetés megszüntetése után az elıfásítást el kell végezni. 

(9) A zöldterületeket csak rendeltetésszerően szabad használni. Ettıl elté-
rı ideiglenes használatra (elıadás, vásár, majális, stb.) szóló enge-
délyt a Ppolgármester adja azzal a kikötéssel, hogy a kérelmezı köteles 
biztosítani a zöldterület megóvását és az esetleg keletkezı kárt megté-
ríteni, a használat során keletkezett szennyezıdést eltakarítani 

(10) Zöldterületeken illetve azok sétaútjain jármővel közlekedni és ott par-
kírozni, a gépjármőveket javítani és tisztítani tilos 

(11) Közparkokban és zöldterületeken közmővet építeni, rongálással járó köz-
mőkarbantartást végezni csak a polgármester elızetes engedélyével le-
het. Kivitelezı köteles az eredeti állapotot visszaállítani 
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(12) Közterületi növénytelepítésnél a tőlevelő örökzöldek dominanciája kerü-
lendı. 

 
 
 

Erdıterület 
 

22.§. 
 

(1) A településen lévı erdıterület nagysága összességében nem csökkenhet. 

(2) Az erdı esetleges rendeltetésének megváltoztatását – a talajvédelmi 
erdık kivételével – az erdészeti hatóság engedélyezi. 

(3) Az erdıterüket az erdı rendeltetése szerint: 

a.)védelmi (Ev) 
b.) gazdasági (Eg) 
c.) turisztikai (Et) 

(4) A védelmi erdıterületen épületet elhelyezni nem szabad. 

(5) A védelmi erdıterületen út, közmő és távközlési nyomvonalas létesít-
mény, távközlési torony csak a természetvédelmi és erdészeti szakható-
ság által meghatározott feltételekkel engedélyezhetı, a területeken 
egyéb létesítmények nem helyezhetı el. 

(6) Gazdasági erdıterületen az erdı rendeltetésének megfelelı épületet 10 
ha-nál nagyobb telken, legfeljebb 0,3 %-os beépítettséggel lehet elhe-
lyezni. 

(7) Turisztikai rendeltetéső erdıterületen, 10 ha-t meghaladó területnagy-
ságú földrészleten maximum 0,3 %-os beépíthetıséggel a turisztikai erdı 
rendeltetésének megfelelıen turisztikai célú szállás- és kiszolgáló 
épületek, sport, szabadidı eltöltését szolgáló épületek és építmények 
helyezhetık el. 

(8) Az erdıterületen csak olyan erdıgazdasági és egyéb tevékenységek foly-
tathatók, amelyek az erdıt rendeltetésükben nem zavarják.  

(9) Az erdıterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgaz-
dálkodási, illetve erdıgazdálkodási célból szabad. 

(10) Védelmi erdıket kivágni csak akkor lehet, ha állapota miatt rendelteté-
se betöltésére nem alkalmas. 

(11) A tervezett erdıterületen az erdı mővelési ág létrejöttéig csak az er-
dıtelepítés lehetıségét megırzı területhasználat folytatható. Erdıtele-
pítés során természetszerő, elegyes erdıket kell telepíteni. 

(12) Az erdıterületek mővelési ága nem változtatható meg, kivéve a termı-
helyre jellemzı természetes vegetáció kialakítására alkalmas területe-
ket, ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján engedélyezhetı az er-
dırıl más mővelési ágra való átminısítés. 

(13) A szabályozási terven jelölt természetvédelmi területen: 

a.) Természetközeli erdımővelés és természetvédelmet szolgáló vadállo-
mány-kezelés engedélyezhetı. 
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b.) Új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlı vezetékek létesítése 
csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık. 

c.) Egyéb közmővezetékek és mőtárgyaik, szerelvényeik csak rejtett, il-
letve növényzettel takart módon helyezhetık el. 

(14) A szabályozási terven jelölt ökológiai hálózat által érintett terüle-
ten: 
a.) Csak extenzív jellegő vagy természet- és környezetkímélı gazdálko-

dási módszerek használhatók. 
b.) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti álla-

pothoz közelítés érdekében szabad. 

(15) A szabályozási terven jelölt tájképvédelmi területen: 
a.) A mővelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottsá-

goknak megfelelı termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, il-
letve a tájkarakter erısítése, valamint közmő és közút építése ér-
dekében engedélyezhetı. 

b.) A kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy, stb.) megır-
zendık. 

c.) Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlı vezetékek létesíté-
se csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık, kivéve, ha 
a terepszint alatti elhelyezés védendı értéket veszélyeztetne, ká-
rosítana. E rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi 
hatóság által meghatározott feltételekkel lehet. 

 
 
 

Mezıgazdasági terület 
 

23.§. 
 

(1)A mezıgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, az 
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás építményei, továbbá 
lakófunkciót is kielégítı épületek helyezhetık el. 

(2)A mezıgazdasági terült lehet 
- általános mezıgazdasági terület,  
- kertes mezıgazdasági terület. 

(3)Mezıgazdasági területeken található meglévı erdık területén épület nem 
helyezhetı el. 

(4)A földrészletek beépítési feltétele közúti, vagy magánúti kapcsolat meg-
léte. 

(5)Amennyiben bármely épület, beruházás elhelyezése mezıgazdasági rendelte-
téső földterületen történik, úgy az építési engedély kiadását megelızıen 
a körzeti földhivatal más célú használatára vonatkozó engedélyét minden 
esetben be kell szerezni. 

(6)Az építmények termıföldön (kül- és belterületen) történı építésügyi ha-
tósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelye-
zés a környezı területen a talajvédı gazdálkodás feltételeit ne rontsa. 

(7)Mezıgazdasági rendeltetéső területeken figyelembe kell venni a termé-
szetvédelmi, tájvédelmi, talajvédelmi és környezetvédelmi elıírásokat.  
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Általános mezıgazdasági terület 

 
24.§. 

 
(1) Általános mezıgazdasági területen elhelyezhetık 

a.) állattartó létesítmények (ha a talajt nem szennyezik), 
b.) nem állattartó mezıgazdasági üzemi létesítmények, 
c.) mezıgazdasági termeléssel összefüggı lakóépületek. 

(2)Állattartás céljára szolgáló épület csak egyedi, hatósági elbírálás 
alapján, kétlépcsıs engedélyezési eljárás – elvi építési engedély + épí-
tési engedély - szerint helyezhetı el. 

(3)Új állattartó épületet felszíni vizektıl 200 méternél közelebb, a meglé-
vı, illetve tervezett lakóterülettıl 1000 méternél közelebb elhelyezni 
nem szabad. 

(4)Általános mezıgazdasági területen telekosztással 1 ha-nál kisebb föld-
részlet út, illetve közmőlétesítmény elhelyezésére szolgáló földrészlet 
kivételével nem alakítható ki. 

(5)A településen korlátozott vegyszer- és mőtrágya használatú, környezetkí-
mélı vagy extenzív mezıgazdasági termelés, ezen belül integrált szılımő-
velés folytatható, és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés 
engedélyezhetı. 

(6)A szabályozási terven jelölt természetvédelmi területen: 
a.) Természetközeli erdımővelés és természetvédelmet szolgáló vadállo-

mány-kezelés engedélyezhetı. 
b.) Új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlı vezetékek létesítése 

csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık. 
c.) Egyéb közmővezetékek és mőtárgyaik, szerelvényeik csak rejtett, il-

letve növényzettel takart módon helyezhetık el. 

(7)A szabályozási terven jelölt ökológiai hálózat által érintett területen: 
a.) Csak extenzív jellegő vagy természet- és környezetkímélı gazdálko-

dási módszerek használhatók. 
b.) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti álla-

pothoz közelítés érdekében szabad. 

(8)A szabályozási terven jelölt tájképvédelmi területen: 
a.) A mővelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottsá-

goknak megfelelı termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, il-
letve a tájkarakter erısítése, valamint közmő és közút építése ér-
dekében engedélyezhetı. 

b.) A kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy, stb.) megır-
zendık. 

c.) Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlı vezetékek létesíté-
se csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık, kivéve, ha 
a terepszint alatti elhelyezés védendı értéket veszélyeztetne, ká-
rosítana. E rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi 
hatóság által meghatározott feltételekkel lehet. 
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Má0 jelő általános mezıgazdasági övezet 
 

25.§. 
 

(1)Az Má0 jelő mezıgazdasági övezetbe a szabályozási terv szerint, elsısor-
ban a gyep, rét, nádas, mocsár mővelési ágú területek, továbbá a tájképi 
szempontból érzékeny mezıgazdasági rendeltetéső területek tartoznak. 

(2)Az Má0 jelő általános mezıgazdasági övezetben épületek, építmények elhe-
lyezése – a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott távköz-
lési antennák kivételével – tilos. 

 
 

Má1 jelő általános mezıgazdasági övezet 
 

26.§. 
 

(1)Az Má1 jelő általános mezıgazdasági övezetben 
a.) szántóföldi mővelés esetén, 20 ha-nál nagyobb telken, a terület 

rendeltetésszerő használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégí-
tı épület építhetı, és a beépített alapterület a telek a 0,1%-át, 
illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg; 

b.) gyep, rét és legelı mővelési ágú, 5 ha-nál nagyobb telken, hagyomá-
nyos, almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítı épület épít-
hetı, és a beépített alapterület a telek 0,5%-át, illetve a 400 m2-t 
nem haladhatja meg; 

c.) mővelt gyümölcsültetvény esetén 3 ha-nál nagyobb telken a mezıgaz-
dasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielé-
gítı épület építhetı, és a beépített alapterület a telek 0,5%-át, 
illetve az 1000 m2-t nem haladhatja meg. 

d.) A telkek mővelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, 
ha az a telek területének legalább 80 %-án meghatározó. 

(2) A Balatoni Nemzeti Park területén szántó mővelési ágban nincs építési 
lehetıség. 

(3) Az épületeket a feltáró utak (dőlıút) tengelyétıl 10 méterre mért, ma-
ximum 100 méter mély területsávban, a minimális 10 méter mély hátsó-
kert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyásával kialakuló építési 
helyen, szabadon álló beépítési móddal lehet elhelyezni. 

(4) Az általános mezıgazdasági terület övezeteiben 10 méternél kisebb épít-
ménymagasságú épületek helyezhetık el, különálló lakóépület építményma-
gassága legfeljebb 7,5 méter lehet. Az épületek szabadon álló beépítési 
móddal helyezhetık el.  

(5) Az általános mezıgazdasági terület övezeteiben 10 méternél kisebb épít-
ménymagasságú épületek helyezhetık el.  

(6) A szılımőveléssel hasznosított telkekkel rendelkezı tulajdonos – ha az 
egy borvidéken lévı telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb – a szılıje 
mővelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai 
célú) borturizmussal összefüggı építési szándékát megvalósíthatja csak 
az egyik – a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kí-
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vül lévı – telkén (borászati birtokközpont). A beépíthetı terült nagy-
sága a beszámított telkek összterületének 1 %-át, egyúttal a beépített 
telek beépítettsége a 25 %-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb 
összterület megállapításánál a kertes mezıgazdasági terület övezetében 
lévı telkek is beszámíthatók, de építési jogot e telkekre csak a kertes 
mezıgazdasági területek övezeti elıírásai szerint lehet szerezni. Az 
építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került tel-
kekre – a tulajdonos érdekében – telekalakítási és építési tilalmat 
kell az építésügyi hatóság megkeresésére bejegyezni. 

(7) Egyéb területeken a BTSZ elıírásai miatt birtokközpont nem létesíthetı. 

 
 

 
Kertes mezıgazdasági terület 

 
27.§. 

 
(1) A kertes mezıgazdasági terület övezeteiben a beépíthetı telek legkisebb 

nagysága 1500 m2. A beépíthetı telek minimális szélessége a homlokvona-
lon 14 m.  

(2) Az övezetben kialakítható földrészletek területe nem lehet kisebb 3000 
m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 18 méternél. 

(3) Kertgazdasági területen telkenként csak egy épülettömeg helyezhetı el, 
melyhez terepszint alatti pince is csatlakozhat. 

(4) A kertgazdasági területen kialakított gazdasági épületekben a gazdasági 
funkción kívül elhelyezhetı szociális helyiség, illetve pihenést szol-
gáló helyiség is. 

(5) Az Mk1 jelő kertes mezıgazdasági övezetben 
a.) ha a telek az országos szılıkataszter szerint I. osztályban nyil-

vántartott, építeni csak a legalább 80 %-ban szılımőveléssel hasz-
nosított telken, kizárólag a szılımővelést, szılıfeldolgozást, bor-
tárolást, vagy borturizmust szolgáló épületet lehet, 

b.) épületek szabadonálló beépítési móddal, maximum 3 %-os beépített-
séggel helyezhetı el úgy, hogy az épület alapterülete nem haladhat-
ja meg a 90 m2-t. Terepszint alatti beépítés, vagy földi pince 3 %-
os beépítettséggel létesíthetı, 

c.) a legnagyobb építménymagasság 4,0 m, legnagyobb homlokzatmagasság a 
természetes terepszinttıl 6,0 méter lehet, a legnagyobb épületszé-
lesség 5,6 m lehet. 

(6) Az Mk2 jelő kertes mezıgazdasági övezetben  
a.) ha a telek az országos szılıkataszter szerint I. osztályban nyil-

vántartott, építeni csak a legalább 80 %-ban szılımőveléssel hasz-
nosított telken, kizárólag a szılımővelést, szılıfeldolgozást, bor-
tárolást, vagy borturizmust szolgáló épületet, illetve lakófunkciót 
is kielégítı épületet lehet 

b.) lakóépület csak a legalább 3000 m2 nagyságú telken alakítható ki, 
c.) épületek szabadonálló beépítési móddal, maximum 3 %-os beépített-

séggel helyezhetı el úgy, hogy az épület alapterülete nem haladhat-
ja meg a 120 m2-t, továbbá úgy hogy a lakóépület a megendegett 3 %-
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os beépítettség felét nem haladhatja meg. Terepszint alatti beépí-
tés, vagy földi pince 3 %-os beépítettséggel létesíthetı,  

d.) a legnagyobb építménymagasság 4,0 m, legnagyobb homlokzatmagasság a 
természetes terepszinttıl 6,0 méter lehet, a legnagyobb épületszé-
lesség 6,0 m lehet. 

(7) Az Mk3 jelő kertes mezıgazdasági övezetben 
a.) építeni csak a legalább 80 %-ban szılı-, illetve gyümölcsmőveléssel 

hasznosított telken, gazdasági épületet lehet, 
b.) épületek szabadonálló beépítési móddal, maximum 3 %-os beépített-

séggel helyezhetı el úgy, hogy az épület alapterülete nem haladhat-
ja meg a 90 m2-t. Terepszint alatti beépítés, vagy földi pince 3 %-
os beépítettséggel létesíthetı, 

c.) a legnagyobb építménymagasság 4,0 m, legnagyobb homlokzatmagasság a 
természetes terepszinttıl 6,0 méter lehet, a legnagyobb épületszé-
lesség 5,6 m lehet. 

(8) Az Mk4 jelő kertes mezıgazdasági övezetben  
a. építeni csak a legalább 80 %-ban szılı, illetve gyümölcsmőve-

léssel hasznosított telken, gazdasági épületet, illetve lakó-
funkciót is kielégítı épületet lehet 

b. lakóépület csak a legalább 3000 m2 nagyságú telken alakítható 
ki, 

c. épületek szabadonálló beépítési móddal, maximum 3 %-os beépí-
tettséggel helyezhetı el úgy, hogy az épület alapterülete nem 
haladhatja meg a 120 m2-t, továbbá úgy hogy a lakóépület a 
megendegett 3 %-os beépítettség felét nem haladhatja meg. Te-
repszint alatti beépítés, vagy földi pince 3 %-os beépítettség-
gel létesíthetı,  

d. a legnagyobb építménymagasság 4,0 m, legnagyobb homlokzatmagas-
ság a természetes terepszinttıl 6,0 méter lehet, a legnagyobb 
épületszélesség 6,0 m lehet. 

(9) A kertes mezıgazdasági terület a földrészletek mővelési ága – erdı ese-
tén az erdészeti hatóság engedélye alapján – csak szılı mővelési ágra 
változtatható.  

(10) Az építési hely elıkerti határvonala a földrészletet feltáró út tenge-
lyétıl mért 10 méter, hátsókerti határvonala a feltáró út tengelyétıl 
mért maximum 50 méter, a minimális 10 méter hátsókert betartása mel-
lett. Oldalkertek minimális mérete 3-3 méter. 

(11) A földrészletek mezıgazdasági mőveléssel nem hasznosított, be nem épí-
tett területét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.  

(12) A szomszédos földrészlet területének 3000 m2-re történı kiegészítése 
esetén a csökkenı területő földrészletnek is legalább 3000 m2 területő-
nek kell maradnia. 

(13) Beépített földrészlet osztása csak úgy engedélyezhetı, hogy a visszama-
radó beépített földrészlet beépítettsége a 3 %-ot nem haladhatja meg. 

(14) A beépített ingatlanok összevonhatók, az így kialakuló földrészleteken 
több meglévı épület is állhat.  
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(15) Az épületek homlokzatát csak a településre jellemzı, természetes anya-
gokkal és színekkel lehet kialakítani Nem helyezhetı el az övezetben 
mobil építmény, lakókocsi, lakókonténer. 

(16) Az épületek – pincék kivételével - csak magastetıvel, a kialakult álla-

potnak megfelelıen létesíthetık. A tetı hajlásszöge 40°-nál alacso-
nyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetıhéjazatként cserépfedést, ná-
dat, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni.  

(17) A szılımővelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az 
illetékes hegyközségnek kell igazolni. 

(18) A szabályozási terven jelölt ökológiai hálózat által érintett terüle-
ten: 

a.) Csak extenzív jellegő vagy természet- és környezetkímélı gazdálko-
dási módszerek használhatók. 

b.) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti álla-
pothoz közelítés érdekében szabad. 

(19) A szabályozási terven jelölt tájképvédelmi területen: 

a.) A mővelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottsá-
goknak megfelelı termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, il-
letve a tájkarakter erısítése, valamint közmő és közút építése ér-
dekében engedélyezhetı. 

b.) A kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy, stb.) megır-
zendık. 

c.) Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlı vezetékek létesíté-
se csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık, kivéve, ha 
a terepszint alatti elhelyezés védendı értéket veszélyeztetne, ká-
rosítana. E rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi 
hatóság által meghatározott feltételekkel lehet. 

 
 
 

Vízgazdálkodási terület 
 

28. §. 
 

(1) A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggı terület: 
a.) a folyóvizek medre és parti sávja, 
b.) állóvizek medre és parti sávja, 
c.) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, 
d.) a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védıterületeik (hid-

rogeológiai védıidom), 
e.) a hullámterek, 
f.) a vízjárta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek. 

(2) A területen csak vízkár-elhárítási építmények helyezhetık el. 

(3) A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó felada-
tok meghatározásánál a vonatkozó magasabb szintő jogszabályokat kell 
figyelembe venni. 

(4) A vízpartok mentén kétoldali, minimum 6-6 méter széles fenntartási sá-
vot kell biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenység nem 
folytatható, növényzet nem telepíthetı. 
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(5) A területen minden területfelhasználási és építési tevékenység a Nyu-
gat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság engedélyével végezhetı. 

 
 

 
Környezetszabályozás 

 
 

Környezetvédelem 
 

29.§. 
 

(1) A föld védelme,  

a.) Mindenfajta kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató (gazdasági) te-
vékenység csak a talajszennyezés kizárásával történhet. 

b.) Az építmények kivitelezése során a kivitelezı, üzemeltetés során 
az üzemeltetı köteles gondoskodni a termıréteg megmentésérıl. A 
kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a kör-
nyezeti hatások az érintett termıföld minıségében ne okozzanak 
kárt. 

c.) A település felszíni szennyezıdésre fokozottan érzékeny területek 
alövezetébe sorolt részein csak korlátozott vegyszer- és mőtrágya-
használatú, környezetkímélı vagy extenzív mezıgazdasági termelés, 
ezen belül integrált szılıtermesztés folytatható 

d.)  A község felszíni szennyezıdésre fokozottan érzékeny területek 
alövezetébe sorolt részein új hulladéklerakó, hulladéktároló, hul-
ladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok 
lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı te-
lepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és 
vegyszertároló nem létesíthetı. 

e.) A közigazgatási terület felszíni szennyezıdésre érzékeny területek 
alövezetéhez tartozó részein környezetkímélı erdı- és mezıgazdasá-
gi termelés folytatható 

 

(2) A levegı védelme 

a) A település területén a kiemelt jelentıségő légszennyezı anyagokra 
be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott egészség-
ügyi határértékeket. 

b) A település teljes közigazgatási területén a hatályos jogszabály-
okban meghatározott légszennyezettségi ökológiai határértékek be-
tartását kell biztosítani. 

c) Bejelentés köteles helyhez kötött légszennyezı pontforrás létesí-
tése esetén be kell tartani a vonatkozó jogszabályok elıírásait. 

d) Tilos a környezeti levegı olyan mértékő terhelése, amely légszeny-
nyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, vala-
mint a környezeti levegı bőzzel való terhelése.  
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e) A légszennyezı források létesítése során megvalósított mőszaki 
megoldásnak meg kell felelni az elérhetı legjobb technika alapján 
meghatározott levegıvédelmi követelményeknek és elıírásoknak. 

f) Tilos új légszennyezı forrást telepíteni, ha a légszennyezı forrás 
közvetlen hatásterületén az alap légszennyezettség értéke már meg-
haladja, illetve az új légszennyezı forrás üzembe helyezésének kö-
vetkeztében várhatóan meghaladja a légszennyezettségi határérté-
ket, kivéve, ha a légszennyezı saját költségén a hatásterületen 
olyan kibocsátást csökkentést ér el, amely biztosítja a 
légszennyezettségi határérték betartását.  

g) A települési önkormányzat jegyzıje ellenırzi a háztartási tüzelı-
berendezések légszennyezı forrásaira, valamint a 140 kW névleges 
bemenı hıteljesítményt meg nem haladó tüzelı- és egyéb, kizárólag 
füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegıvé-
delmi követelmények betartását. 

h)  A szolgáltató tevékenység körében légszennyezı forrásokat üzemel-
tetni nem szabad. Felületi szennyezést okozó anyagokat a település 
területén csak az anyagfajtának megfelelı zárt jármővön szabad 
szállítani. 

i) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a 
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konté-
nerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójármővel, 
környezetszennyezést kizáró módon kell végezni 

 

(3) Zaj és rezgés elleni védelem 

a.) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozó jogszabályok 
szerinti határértékeket meghaladó zajt kibocsátó létesítmény és 
tevékenység nem alakítható ki, illetve nem folytatható. A telepü-
lésen csak olyan létesítmények üzemeltethetık, amelyek nem okoznak 
a vonatkozó jogszabályban az üdülıterületek területi funkciójú te-
rületekre elıírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgéster-
helést.  

 

(4) A vizek védelme 

a.) Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennye-
zıanyag bejutását. A felszíni vizeket közvetlenül élıvízfolyásba 
vezetni csak a megfelelı mértékő, elızetes tisztítás után lehet, a 
szükséges hatósági engedély birtokában. 

b.) Tilos kockázatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy 
lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetı anyag közvetlen 
bevezetése a felszín alatti vízbe. 

c.) A földfelszín alatt elhelyezett közmővezetékek esetleges kereszte-
zıdésénél (víz, szennyvíz) a vízbázisok, a távlati vízbázisok és 
az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelmérıl szóló jog-
szabály vonatkozó elıírásait figyelembe kell venni. 

d.)  Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, győj-
teni, vagy elhelyezni. 
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e.) A vízminıség védelme érdekében a vízfolyások és víznyerı helyek 
közelében lévı ingatlanokon talajjavításra csak érett komposzt 
vagy tızegtermék használható. 

f.) A község közigazgatási területén a szennyvízcsatorna-hálózat meg-
épülését követıen az arra való rákötés kötelezı. 

g.) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók 
csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe, ill. a földtani közegbe. 

h.) Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthetı felszíni víztıl 
számított legalább 100 m-en belül. 

i.) Új állattartó telepek építése során a hatályos jogszabályoknak 
megfelelıen kell méretezni és kialakítani a trágyakezelés mőtár-
gyait. 

 

(5) Hulladékgazdálkodás 

a.) A települési hulladék győjtése és tárolása csak zártan, győjtı-
edényben, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szol-
gáló berendezésben (a továbbiakban: győjtıedény) történhet, a to-
vábbi kezelésnek megfelelı módon elkülönítve. 

b.) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a 
kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konté-
nerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójármővel, 
környezetszennyezést kizáró módon kell végezni 

c.) Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék 
tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkezı 
bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát terheli 

d.) A települési szilárd hulladékot csak szervezett szemétgyőjtéssel, 
az erre kijelölt helyre szabad szállítani. 

e.) Az állati tetemek környezet-higiéniás szempontból megfelelı elhe-
lyezését biztosítani kell. 

f.) Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott 
terület helyreállításával egyidejőleg, az esetleges hulladékot 
össze kell győjteni és engedéllyel rendelkezı lerakóhelyre kell 
elszállítani. Az illegális hulladéklerakást folyamatos ellenırzés 
mellett önkormányzati szabályozással is korlátozni kell. 

g.) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója az ingatlanán ke-
letkezı vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a kör-
nyezet szennyezését megelızı, károsítását kizáró módon köteles 
győjteni. 

h.) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója az ingatlanán ke-
letkezı vagy onnan származó települési folyékony hulladékot a kü-
lön jogszabályban meghatározott mőszaki és közegészségügyi elıírá-
sok, ill. az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági elıírások 
szerint köteles győjteni, továbbá az annak begyőjtésére jogosult 
hulladékkezelınek átadni. 

i.) Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hatályos, vonatkozó jog-
szabályok elıírásainak megfelelıen kell eljárni. 
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j.) A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, 
illetve a tevékenység végzése során keletkezı veszélyes hulladék 
biztonságos győjtésérıl gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes 
hulladékot a kezelınek át nem adja. 

 
 
 

Természetvédelem 
 

30.§. 
 
(1) Az ingatlanok és az épületek kialakítása és fejlesztése során a kiala-

kult tájkarakterhez kell illeszkedni. 

(2) A területre jellemzı építészeti megoldások alkalmazására kell töreked-
ni. 

(3) A szabályozási terven jelölt védett természeti területen a természeti 
és az érzékeny természeti területeken a mővelési ágak megváltoztatása, 
illetve közmő és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a 
természetvédelmi hatóság által megfogalmazott feltételekkel engedélyez-
hetı. 

(4) A szabályozási terven jelölt tájképvédelmi területen: 

a.) A mővelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottsá-
goknak megfelelı termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, il-
letve a tájkarakter erısítése, valamint közmő és közút építése ér-
dekében engedélyezhetı. 

b.) A kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy, stb.) megır-
zendık. 

c.) Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlı vezetékek létesíté-
se csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık, kivéve, ha 
a terepszint alatti elhelyezés védendı értéket veszélyeztetne, ká-
rosítana. E rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi 
hatóság által meghatározott feltételekkel lehet. 

d.) Új üzemanyagtöltı állomás nem létesíthetı. 

(5) A településen korlátozott vegyszer- és mőtrágya használatú, környezet-
kímélı vagy extenzív mezıgazdasági termelés, ezen belül integrált szı-
lıtermesztés folytatható. 

(6) A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építmé-
nyeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) il-
leszkedıen kell elhelyezni. 

(7) A gyepek, mocsaras, vizes élıhelyek természetes vízháztartásának, fel-
színi és felszín alatti vizeinek megtartásával az élıhelyek minıségének 
megırzését biztosítani kell. 

(8) A Balatoni Nemzeti Park területén a meglévı mővelési ágaknak megfelelı 
területhasználat szükséges. Mővelési ág váltás csak a természetes álla-
pot visszaállítása végett végezhetı. 

(9) A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez táj-
esztétikai vizsgálatot és külön jogszabályban meghatározott látványter-
vet kell mellékelni. 
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(10) A Natura 2000 területeket a vonatkozó magasabb szintő jogszabályok sze-
rint lehet felhasználni és hasznosítani. 

 
 
 

Kulturális örökség védelme 
 

31.§. 
 

(1) A település régészeti lelıhelyei, illetve a régészeti érdekő területek 
a bel- és a külterületi szabályozási terveken került feltüntetve, és 
jelen rendelet 1. sz. mellékletben felsorolva. 

(2) Régészeti érintettség esetén az örökségvédelemrıl szóló magasabb szintő 
jogszabályok alapján kell eljárni.  

(3) A fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelıhelyeken a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal hatóság.  

(4) Nyilvántartott régészeti lelıhelyek esetében a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal szakhatóságként jár el. A Hivatalt be kell vonni az elvi 
építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásba. Nyilván-
tartott régészeti lelıhelyen bármilyen jellegő földmunka megkezdését a 
Zala Megyei Múzeum Igazgatóságának és a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal Keszthelyi Regionális Irodájának a munka megkezdése elıtt 15 nappal 
írásban be kell jelenteni.  

(5) A régészeti érdekő területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatalt véleményezı szervként kötelezıen be kell 
vonni még a tervezés fázisában.  

(6) Ha nyilvántartott lelıhellyel érintett területeken kívül a terület-
elıkészítési és építési munkák során régészeti emlék kerül elı, a fel-
fedezı (a munka felelıs vezetıje) köteles: 
a. A tevékenységet azonnal felfüggeszteni és szüneteltetni a helyileg 

illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig. 
b. A helyszín és a lelet ırzésérıl – a felelıs ırzés szabályai sze-

rint – a jegyzı vagy az illetékes múzeum, vagy a Hivatal intézke-
déséig gondoskodni. 

c. Az emléket vagy a leletet az illetékes települési önkormányzat 
jegyzıjének haladéktalanul be kell jelenteni, ezzel egyidejőleg 
értesíteni kell a Zala Megyei Múzeumi Igazgatóságot és a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal helyileg illetékes Keszthelyi Regioná-
lis Irodáját. E kötelezettség a felfedezıt, az ingatlan tulajdono-
sát, az építtetıt és a kivitelezıt egyaránt terheli.  

(7) A nagy felületeket érintı beruházások elıtt az Örökségvédelmi Hivatal 
hatásvizsgálat készítését írhatja elı.  

(8) A régészeti örökséget érintı kérdésekben a rendezési tervhez készített 
hatástanulmányban foglaltak az irányadók. 
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32.§. 
 

(1) Az országos védelem alatt álló mőemlék, és mőemléki környezet a bel- és 
a külterületi szabályozási terveken került feltüntetve, és jelen rende-
let 2. sz. mellékletben felsorolva. 

(2) A mőemlék telkén és a mőemléki környezetben történı építés esetén a 
kulturális örökség védelmérıl szóló törvény elıírásai betartandók. 

(3) A Kulturális Örökségvédelmi Hatóság az országosan védett mőemlék épüle-
tek építési ügyeiben építési hatóságként, a mőemléki környezetben pedig 
az illetékes helyi építési hatóság felhívására szakhatóságként mőködik 
közre.  

 
 
 

Helyi építészeti értékvédelem 
 

33.§. 
 
(1) A helyi értékvédelem kiterjed: 

- H az épület, építmény teljes egészére és részeire 

(2) A védelemben részesített helyi építészeti értékek az 3.sz. mellékletben 
kerültek felsorolásra. 

(3) A helyi védelemben részesített építészeti értékekkel kapcsolatos épí-
tésügyi hatósági eljárás során az építésügyi hatóság kikérheti a megyei 
fıépítész szakvéleményét. 

(4) A helyi védelemben részesített építészeti értékek építési engedélyezési 
eljárásához a jogszabályban elıírt mellékleteken kívül csatolni kell: 

a.) állapot-felmérési rajzot 
b.) fényképet 
c.) homlokzati színtervet. 

 
 
 

A H jelő helyi védelem 
 

34.§. 
 

(1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetıformájukban 
kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet, és a 
nyílások osztásait, megırizve a homlokzati tagozatokat és díszítéseket. 

(2) A védett épület belsı korszerősítését, átalakítását, esetleg bıvítését a 
védettség nem akadályozza, sıt a védelem érdekében elı kell segíteni 
ezen épületek mai igényeknek megfelelı hasznosítását. 

(3) A védett épületeket úgy lehet bıvíteni, hogy az eredeti épület tömegfor-
mája, homlokzati kialakítása, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve 
a legkisebb kárt szenvedjen, és a tervezett bıvítés a régi épület formá-
lásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. 
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(4) A védett épület bontására csak a teljes mőszaki és erkölcsi avultság 
beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követıen.  
 

 
 

Tőzvédelem 
 

35.§. 
 

(1)A tőzvédelmi elıírásokat a mindenkor érvényben lévı, vonatkozó jogsza-
bályok, kötelezıen alkalmazandó szabványok, tőzvédelmi elıírások figye-
lembevételével az illetékes tőzvédelmi szakhatóság állapítja meg. 

(2)Új épületek építése, meglévı épületek bıvítése csak a magasabb szintő 
jogszabállyal jóváhagyott Országos Tőzvédelmi Szabályzatban (továbbiak-
ban OTSZ) meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.  

(3)A területen az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld fe-
letti tőzcsapokat kell kialakítani. 

(4)A tőzoltóság vonulása és mőködése céljára olyan utat, illetıleg terüle-
tet kell biztosítani, amely alkalmas a tőzoltógépjármővek nem rendszeres 
közlekedésére és mőködésére. 

(5)Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a 
szerint történik.  

(6)Kialakult állapot esetén, amennyiben a jogszabályban elıírt épületek kö-
zötti legkisebb távolság nem tartható, a tőzvédelmi szakhatóság szakha-
tósági állásfoglalását kell figyelembe venni az elsıfokú építési engedé-
lyezési eljárásban. 

(7)Az építmények közötti legkisebb távolság tovább nem csökkenthetı, ameny-
nyiben az a kialakult állapot szerint nem éri el az OTÉK 36.§-ban rögzí-
tett mértéket. 

(8)A könnyen éghetı anyagú (nád) tetıhéjazatok csak az I. fokú tőzvédelmi 
hatóság külön egyedi esetekre vonatkozó engedélye alapján alkalmazható. 

 
 
 

Sajátos jogintézmények követelményrendszere 
 
 

Építésjogi következmények 
 

36.§. 
 
(1) A tervezési terület beépítésre nem szánt területein új építményt építe-

ni, meglévıt átalakítani és bıvíteni, rendeltetését vagy használatát 
megváltoztatni, az e rendeletben szabályozott keretek közt csak akkor 
szabad ha: 
a) A terület rendeltetésszerő használatát szolgálja, 
b) Közérdeket nem sért, 
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Kiszolgáló és lakóút céljára történı lejegyzés 
 

37.§. 
 
(1) A szabályozási terv által javasolt helyi közút létesítése, bıvítése vagy 

szabályozása érdekében szükséges területet az építési hatóság kisajátí-
tási eljárás nélkül – a kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás 
mellett – az érdekeltek hozzájárulása nélkül az önkormányzat javára le-
jegyezheti. 

(2) Amennyiben a lejegyzéssel érintett ingatlan a rendeltetésnek megfelelı 
használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére az egész 
telket igénybe kell venni. 

(3) Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részéért járó kártalanítás 
összegének meghatározásánál figyelembe kell venni a helyi közút megépí-
tésébıl, illetve az ezzel összefüggı közmővesítésbıl eredı ingatlanér-
ték-növekedés összegét. 

 
 
 

Útépítési és közmővesítési hozzájárulás 
 

38.§. 
 
(1) A helyi közutakat és közmőveket legkésıbb az általuk kiszolgált építmé-

nyek használatba vételéig meg kell valósítani. 

(2) A helyi közutakat illetıleg közmőveket, amennyiben a település önkor-
mányzata létesítette, úgy annak költségét részben vagy egészében az 
érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét 
és arányát önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

 
 
 

Településrendezési kötelezettségek 
 

39.§. 
 
(1)A tervszerő telekgazdálkodás érdekében az önkormányzat beépítési kötele-

zettséget írhat elı. Amennyiben a tulajdonos a beépítési kötelezettség-
nek nem tesz eleget, úgy az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja. 

(2)Az önkormányzat a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú 
építményekre meghatározott idın belüli helyrehozatali kötelezettséget 
rendelhet el. 

(3)Az önkormányzat a közérdekő környezetalakítás céljából az ingatlan meg-
határozott idın belüli és módon növényzettel történı beültetési kötele-
zettségét írhatja elı az építési övezeti elıírások szerint. Véderdıkre a 
faültetést három éven belül, az utak menti fásítás pedig öt éven belül 
kell elvégezni. E kötelezettségeket az engedélyezési eljárás keretén be-
lül kell érvényesíteni és az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztet-
ni. 
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Záró rendelkezések 
 

40.§. 
 
(1) Jelen rendelet 2006. november 1-én lép hatályba, a kihirdetésrıl a 

jegyzı gondoskodik mellyel egyidejőleg hatályát veszti Zalaszántó Köz-
ség Összevont Rendezési Tervének szabályozási elıírásairól szóló 
10/1998. (X. 13.), 5/1999. (III. 16.), 11/2002. (VI. 19) számú rendele-
tekkel módosított 5/1997. (VII. 29.) számú rendelet és a Vátkai rét dő-
lı építési szabályozásáról szóló 6/2001. (V. 16.) számú rendelet. 

(2) Jelen szabályrendelet csak a szabályozási tervel együtt érvényes, azzal 
együtt értelmezhetı és használható. 

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követıen keletkezett 
ügyekben kell alkalmazni. 

 
 
Zalaszántó, 2006. szeptember 19. 
 
 
 

Huszti Zoltán Ferenc 
polgármester 

Berta Sándorné 
 körjegyzı 

 
 
 
Kihirdetve 2006.  
 

Berta Sándorné 
 körjegyzı 
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1 sz. melléklet 

Nyilvántartott, azonosított lelıhelyek: 

 
1. 12496. azonosítási számú Alma-kúti-dőlı,  

hrsz: 0160/1. 
2. 12497. azonosítási számú Plébánia-templom,  

hrsz: 1/1., 1/6., 1/8., 76., 78., 79/2., 82., 277/2., 278., 
283/2., 285., 286., 287., 312/1.  

3. 12498. azonosítási számú Lázár Miksa szérőskertje,  
hrsz: 1/1., 1/6., 242., 243/2., 244/2., 245., 246/2., 247., 
249/1., 249/3., 250., 252/2., 254., 257., 258., 259., 
260/1., 260/2., 261/1., 261/2., 261/3., 262/1., 262/2., 
263., 264/2., 265/2., 266/2., 267., 268/2., 268/3., 269/1., 
269/2., 270., 271., 272/1., 272/3., 273., 274/2., 275., 
276., 277/2., 278.     

4. 12499. azonosítási számú Volt iskola,orvosi lakás,  
hrsz: 312/1. 

5. 12500. azonosítási számú Kápolna, 
hrsz: 1/6., 113/2., 118/2., 119., 120., 221., 222., 223., 
224., 225., 227., 228., 229., 238/2., 239., 240., 241., 
244/2., 245., 248. 

6. 12501. azonosítási számú Kovácsi-mezı,  
hrsz: 017/8., 017/9. 

7. 12502. azonosítási számú Zalaszántó-Sümeg közötti országút,  
hrsz: 026/1. 

8. 12503. azonosítási számú Hamvaserdı-Várrét,  
hrsz: 029/2., 029/7., 029/11., 029/12., 029/13., 029/14., 
029/15., 032/1., 032/2., 032/3., 032/4., 033/4., 033/8., 
033/12., 033/17., 033/18., 033/19., 033/20., 033/21., 
033/22., 040/1., 040/3., 045/11., 045/13., 045/21., 045/22., 
045/23., 045/24.  

9. 12504. azonosítási számú Hidegkút-puszta,  
hrsz: 045/11., 045/12. 

10. 12505. azonosítási számú Tátika vár,  
hrsz: 045/14. 

11. 12506. azonosítási számú Tátika-hegy,  
hrsz: 045/13., 045/14. 

12. 12507. azonosítási számú Vátkai-rét,  
hrsz: 033/12., 033/19., 045/21., 045/24. 
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2. számú melléklet 

 

Sor 

szám 

Véd. 
kat. 

Cím Megnevezés 

1 M 6630 Fı u. 102.                           
Hrsz.: 285. 

Mőemléki környezet: 78., 
79/2.,  80/1., 80/2, 81., 
82., 83/1., 276., 277/2., 
278., 281/1, 283/1, 286., 
287. hrsz. 

Római katolikus 
templom és környeze-
te 

2 M 5024 Fı u. 20.                           
Hrsz.: 82. 

Mőemléki környezet: 1/1., 
1/6., 1/7., 1/8., 79/2.,  
80/1., 80/2, 81., 83/1., 
83/2., 276., 277/2., 278., 
279.,  285. hrsz. 

Római katolikus Plé-
bániaház 

3 M 5025 Fı u.                           
Hrsz.: 228. 

Mőemléki környezet: 113/1., 
113/2., 115/1., 117/1., 
118/1., 118/2., 119., 223., 
224., 227., 239., 240., 241. 
hrsz. 

Római katolikus ká-
polna 

4 M 5026 Külterület                           
Hrsz.: 045/14. 

Mőemléki környezet: 045/3., 
045/9., 045/13., 045/15., 
045/20. hrsz. 

Tátika várrom 

5 M 9912 Zártkert                           
Hrsz.: 746/1-2. 

Mőemléki környezet: 02/63., 
745/1., 745/2., 747/1., 
747/2., 884. hrsz. 

Présház 

6 M Zártkert                           
Hrsz.: 895/2. 

Mőemléki környezet: 889., 
895/1., 896. hrsz. 

Szent Donát kápolna 

7 M 10125 Fı u. 97.                           
Hrsz.: 208. 

Mőemléki környezet: 150., 
151., 152., 201/10., 201/11., 
207., 209. hrsz. 

Népi lakóház 
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8 

 

M 10847 Vadász u. 18.                           
Hrsz.: 132. 

Mőemléki környezet: 037/15., 
106., 131., 134/1., 142/1.,  
145., 146., 147. hrsz. 

Népi lakóház 
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3. számú melléklet 
 
9 H Temetı            Hrsz.: 317.  

10 H Fı u. 83.         Hrsz.: 222. Petı ház (Kúria sze-
rő épület) 

11 H Fı u. 85.         Hrsz.: 221. Petı-ház (Kúria sze-
rő épület) 

12 H Fı u. 50.        Hrsz.: 95/1. Lakóház 

13 H Fı u. 59.       Hrsz.: 249/2. Lakóház 

14 H Fı u. 75.         Hrsz.: 240. Lakóház 

15 H Fı u. 79.         Hrsz.: 224. Lakóház 

16 H Fı u. 91.         Hrsz.: 219. Lakóház 

17 H Fı u. 113.      Hrsz.: 201/7. Lakóház 

18 H Fı u. 115.      Hrsz.: 201/6. Lakóház 

19 H Keszthelyi u. 2.    Hrsz.: 3. Lakóház 

20 H Keszthelyi u. 8.    Hrsz.: 6. Lakóház 

21 H Keszthelyi u. 35. Hrsz.: 296. Lakóház 

22 H Szabadság u. 7.   Hrsz.: 333. Lakóház 

23 H Szabadság u. 11.  Hrsz.: 335. Lakóház 

24 H Szabadság u. 19.  Hrsz.: 339. Lakóház 

25 H Szabadság u. 22.  Hrsz.: 406. Lakóház 

26 H Tátika-Hidegkut major   
Hrsz.: 045/36., 045/37. 

Majorság 

27 H Ádám u. 2.        Hrsz.: 218. Kotsi malom   

28 H A település közigazgatási 
területén található homokkı-
bıl készült keresztek és em-
lékek. 

 

 


