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Dunabogdány Község Önkormányzatának
7./2005. (VI.14.) rendelete
a település
Helyi Építési Szabályzatáról
Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 7. § (3). c) bekezdésnek felhatalmazása alapján, a törvényben megfogalmazott
keretek között, Dunabogdány Község Helyi Építési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja
és elfogadja Szabályozási Tervét.

I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A jelen rendelet hatálya Dunabogdány község teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni,
átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a
rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni, az OTÉK és mellékletei
előírásainak, valamint a jelen rendeletbe foglalt eltéréseknek és a szabályozási tervnek
megfelelően szabad.
(3) Jelen építési szabályzat mellékletei, függelékei:
a) rajzi mellékletei:

1. sz.melléklet: Dunabogdány 1:2000 léptékű belterületi

szabályozási terve

2.sz.melléklet:

b) függelékek:

Dunabogdány 1:10 000 léptékű külterületi
szabályozási terve,
3.sz.melléklet: 1:100 méretarányú mintakeresztszelvények
1. sz. függelék: Dunabogdány település közigazgatási határán
belül található, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó ingatlanok
listája;
Dunabogdány település közigazgatási határain belül lévő
pufferterülethez tartozó ingatlanok listája;
Dunabogdány település közigazgatási határán belül található
NATURA 2000 területhez tartozó ingatlanok listája

2. sz.függelék: Kivonat a 123/1997. (VII. 18.) Korm.

Rendeletből

3. sz. függelék: Régészeti területek listája
Az előírások alkalmazása
2. §
A helyi építési szabályzatban és szabályozási terven (a továbbiakban: a terv) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:
−
a tervezett szabályozási vonalat,
−
területfelhasználási egység határát,
−
a kialakítható legkisebb telekméreteket,
(1)
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−
az építési hely határát (elő-, oldal-, és hátsókert méretekkel),építési vonalat
−
az építési övezetek előírásait, és határait
valamint
−
a közterületek és magánutak valamint egyéb telkek kialakítására és használatára,
−
a zöldterületekre, beültetési kötelezettségű terület határa
−
a telepítendő fasorokra,
−
az erdősávokra
−
a környezet- és természetvédelmi és régészeti területekre és védőterületekre
vonatkozó előírásokat.
−
az építészeti értékek védelmére vonatkozó előírásokat, jelölések
−
védőterületek határai
−
régészeti lelőhelyek határait
−
műemlék, műemléki környezet határa
−
helyi értékvédelmi terület határa
−
a szabályozási terven jelölt átmeneti övezeti előírást és tervezett területfelhasználást:
övezeti jel /tervezett területfelhasználás_SZT
−
a közműellátásra és közműlétesítményekre vonatkozó előírásokat
(2) Az (1) bekezdésben nem említett elemek tájékoztató jellegűek, ezért ezek megváltoztathatók a terven belül.
A terv területének felhasználása
3. §
(1) A terv területe
- beépítésre szánt területekre, és
- beépítésre nem szánt területre tagolódik.
(2) A beépítésre szánt területek:
Lakóterületek, azaz:
-Falusias lakóterület (Lf)
-Kertvárosias lakóterület (Lke)
Vegyes területek:
-Településközpont vegyes terület (Vt)
Üdülő területek:
-Hétvégiházas terület (Üh)
-Üdülőházas terület (Üü)
Gazdasági terület:
-Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
-Mezőgazdasági üzemi létesítmények övezete (G-M )
Különleges területek:
-Különleges rekreációs terület (Kr)
-Különleges sportterület (Ks)
-Különleges temetőterület (Kt)
-Különleges bányaterület (Kb)
-Különleges zöldfelületi intézmény terület (Kz)
-Különleges nagy zöldfelületi arányú intézmény (Kni)
(3) Beépítésre nem szánt területek, ezen belül:
Közlekedési és közműterületek
Zöldterületek:
-Közpark övezet (Z-Kp)
-Közkert övezet (Z-KK)
Erdőterületek:
-Gazdasági Elsődleges Rendeltetésű Erdőövezet (Eg)
-Elsődlegesen védelmi rendeltetésű, védőerdők övezete (Ev)
-Elsődlegesen védelmi rendeltetésű,
védett erdők övezete (Ev-V)
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-Elsődlegesen egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdők
övezete (Eü)
- Honvédség Által Használt Erdő Övezete (Eh)
Mezőgazdasági területek
-Általános mezőgazdasági terület övezetei (MÁ)
-Kertes mezőgazdasági területek övezetei (MK)
Vízgazdálkodási területek
-Hullámtér övezet (V-h)
-Vízműterület övezet (V-v)
-Tározótó medre és partja övezet (V-t)
-Felszíni kisvízfolyások medre és partja övezet (V-vf)
Engedélyhez kötött építési munkák
4. §
(1) A 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
testület, az országos szabályozás tartalmán túl az alábbi építési munkákat is engedélykötelessé nyilvánítja:
a) lakókocsi, konténeres építmény, pavilon jellegű építmény, mobil épület,
amennyiben az tartósan, 90 napnál hosszabb ideig áll az ingatlanon
b) reklámhordozó elhelyezése külön önkormányzati rendelet szerint
c) nappanelek, amennyiben azok a közterületről látható épülethomlokzaton vagy
tetőfelületen kerülnek elhelyezésre
d) beépítésre nem szánt területen bármilyen kerítés építése
e) 1 m3 befogadó méretnél nagyobb szobrok elhelyezése bármilyen közterületről
látható telken, vagy telekrészen beleértve az emlékművet, vallási vagy világi
szobrot
Kizárólagos használat, használat megtiltása
5. §
(1) Lakóterületen vagy üdülőterületen adótorony nem helyezhető el.
(2) Köz- és magáncélú antenna és nappanel helyi értékvédelmi területen csak közterületről
nem látható helyen helyezhető el.
(3) Az állattartás céljára szolgáló épületek, építmények tekintetében jelen rendelet előírásait
az állattartásról szóló külön önkormányzati rendelet előírásaival együttesen kell
alkalmazni.
A telekalakítás általános szabályai
6. §
(1) A terv területén a kialakítható telekméreteket az övezeti előírások tartalmazzák.
(2) Telket alakítani csak az övezeti előírásokban meghatározott minimális teleknagyságok, az
érintett ingatlanokon kialakult beépítése és egyéb jogszabályi előírások figyelembevételével
lehet. Abban az esetben, ha a telekalakításra csak az ingatlanon átmenő szabályozási vonal
által jelzett útkialakítás kapcsán kerül sor, a telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha a
hátramaradó telek nagysága az övezeti előírásoktól eltér és a korábban egyébként beépíthető
ingatlan továbbra is beépíthető marad.
(3) Eltérő övezeti előírás hiányában ha az építési telek másként nem alakítható ki, a közúti
megközelítés legalább három méter széles teleknyúlvánnyal is biztosítható. A nyúlványos
teleknek a nyúlvány nélkül is a szabályzat övezeti előírásai szerinti méretűnek kell lennie.
(4) Telken, földrészleten az övezeti előírások betartása mellett beépítés, telekalakítás csak
akkor engedélyezhető, ha a telekhez, földrészlethez biztosíthatók az előírt út- és
közműkapcsolatok.
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(5) A Duna parti sávja nem vehető figyelembe az ingatlan gépkocsival történő
megközelítésének lehetősége szempontjából. A Duna partra lenyúló telkek hátsó
telekhatárától számított 10 m-es terület nem beépíthető.
(6) Jelentős mértében átstrukturálódó lakóterületek közterületi kapcsolat és közművesítés
szempontjából összetartozó telekcsoportja a telekalakítás szempontjából együttesen
kezelendő.
Az építés általános szabályai
7. §
(1) Az egyes építési övezetekben elsősorban az övezetre jellemző rendeltetésű épületek
helyezhetők el. Kiegészítő rendeltetéssel kivételesen a fő rendeltetéstől eltérő más építmény
elhelyezhető, az övezetre vonatkozó környezetterhelési határértékek betartása mellett.
(2) Tervezett szabályozási vonallal érintett telek beépítése csak az Étv. 2.§, 6 bek. szerinti
építési telek kialakítását szolgáló telekalakítás földhivatali átvezetését követően jöhet létre.
(3) Új épület építését, meglévő épület rendeltetésének megváltoztatását csak a rendezési
tervben foglalt út kapcsolat kialakítását és az övezeti előírásokban szereplő közmű
kiépítésének biztosítása mellett lehet engedélyezni.
(4) Azok a telkek amelyek közvetlen közútról vagy önálló helyrajzi számon útként
nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül nem megközelíthetők nem minősülnek
építési teleknek, nem beépíthetők. Az ily módon már kialakult telkek esetén, a telkek
összevonásával, egyéb lehetőség hiányában nyeles telek kialakításával kell megoldani a
szabályos út kapcsolatot.
(5) A (3) bekezdésben foglaltak szerinti útkapcsolat nélkül kialakult telkeken, meglévő
engedéllyel épült épületeken újabb építményszint nem alakítható ki, az épület nem bővíthető,
azon a szabályos útkapcsolat kialakításáig csak állagmegóvási munka végezhető. Ezek az
épületek bővítése, rendeltetésének megváltoztatása csak az Étv. 2.§ szerinti út kapcsolat
kialakítását követően engedélyezhető.
(6) A község már csatornázott területein valamint a hidrogeológiai védőidomok és a
hullámtér valamint vízjárta területeken, építési engedélyt adni csak abban az esetben
lehetséges, ha a közművesítés biztosított.
(7) Építési engedélyt csak az övezeti előírásoknak megfelelően megállapított továbbá a
szabályozási terven jelölt építési helyen belül lehet kiadni. Építési helyen belül épület
(építmény) csak a szükséges védőtávolságok betartása mellett helyezhető el. Ez alól kivételt
képez, ha a telken meglévő épület egy része építési helyen kívül esik, ebben az esetben az
építési helyen kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül átalakítható. Ezek az épületek
is csak az építési helyen belül bővíthetők.
(8) Az építési helyen teljes területével kívül álló meglévő épületek tovább nem bővíthetők
(sem vízszintes, sem függőleges irányba), nem alakíthatók át, azokon csak állagmegóvási
tevékenység végezhető. Az építési helyen kívül álló épület vagy épületrész elbontása esetén,
az csak építési helyen belül építhető vissza.
(9) Amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik 14 m-nél keskenyebb telek nem
építhető be. Amennyiben a telekszélesség nem éri el a 14 m-t, úgy a meglévő engedéllyel
épült épület tömegnövelés nélkül felújítható, de nem bővíthető. Változó telekszélesség esetén
az épület csak a min.14 m telekszélességgel rendelkező telekrészre eső építési helyre
kerülhet.
(10)
Amennyiben az eresz élvonala a szomszédos telekhatárt 1 méternél jobban
megközelíti, és a tető hajlásszöge 25°-nál nagyobb, a tetőt hófogósorral kell ellátni. A 10 m nél hosszabb esésvonalú tetőt egymás felett több hófogósorral kell megépíteni.
(11)
A település bel és külterületén az épületek, építmények külső felületeinek kialakítása
során csak a település hagyományaihoz illeszkedő építési anyagok használhatók. Az első fokú
építési hatóság, az OTÉK 50.§ (2) bek. figyelembe vételével, az egyes épületek homlokzati
képzésének módját (tagozatok, nyílászárók) kialakítását, anyag használatát, a tetőfelület
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fedésének anyaghasználatát, az épület homlokzatán alkalmazható színek lehetőségét
korlátozhatja.
(12)
A meglévő, zavaró látványt nyújtó építmények növényzettel történő takarását az
építéshatóság elrendelheti.
Építés lejtős terepen
8. §
(1) Tereprendezés és építési tevékenység csak úgy valósítható meg, hogy az ne rontsa a
terület felszíni vízelvezetési tulajdonságait, és a vízelvezetés ne veszélyeztesse a szomszédos
telkeket, illetve a talaj állékonyságát.
(2) Ha a telek, földrészlet lejtése meghaladja a 15%-ot, az épület körül rendezett terep
(járda) a termett talajhoz (természetes terepszinthez) képest legfeljebb 1,5 m bevágással
vagy töltéssel létesíthető.
(3) A támfalgarázs építésének szabályai:
 A kialakuló utcai telekhatáron álló kerítés – homlokzat, amiben a gépkocsi tároló
kapuja van, maximum 3,0 méter magasságú lehet. Felette csak áttört korlát, kerítés
helyezhető el. A magasságot az út kiemelt szegélyéhez (rendezett terepszint) kell
viszonyítani. Kiemelt szegély nélküli útnál +15 cm magasság, azaz 3,15 méter
engedélyezhető.


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



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



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



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



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

(4) Építménymagasságra vonatkozó sajátos előírások lejtős terepen

Az építménymagasság számítása lejtős terepen az OTÉK által megszabott keretek között, az
alábbi szigorítások figyelembevételével történhet:


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



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



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



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

6

A.D.U. Építész Iroda Kft.


Az építménymagasságok teljes épületre számított értéke a fenti esetekben sem
haladhatja meg az övezeti előírásokban megadott mértéket. Az épület
építménymagasságának számítási módja az OTÉK szerint történik.
Árvízjárta területen történő építkezés sajátos előírásai
9. §

(1) Árterületen vagy vízjárta területen az árvízveszélyre való tekintettel minden építtető saját
felelősségére és veszélyére építkezhet, a környezet- és természetvédelmi előírások
betartásával és az árvíz biztonságos levonulásának akadályozása nélkül.
(2) Az ingatlanok felszínét úgy kell kialakítani, hogy azokról az árvíz le tudjon folyni és belvíz
ne keletkezzék.
(3) Az árvíztől nem bevédett területeken az egyes övezeti előírásokat a 46/1999.(III.18.)
Kormány rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(4) Azokon a hagyományosan kialakult beépítésre szánt területeken ahol a telkek terepszintje
a mértékadó árvízszint alá esik és árvízvédelmi gáttal nem bevédettek, emberi tartózkodásra
szolgáló épületek teherhordó szerkezetét árvízbiztosan kell megépíteni, mely feltétel
teljesülését az engedélyezési tervhez csatolt tartószerkezeti számítással kell igazolni. Állandó
tartózkodásra szolgáló helyiségek padlószintjét legalább 30 cm-el a mértékadó árvízszint fölé
kell emelni. A mértékadó árvízszint alá huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség padlóvonala
nem, csak mellékhelyiség, kiszolgáló helyiség padlóvonala kerülhet.
(5) A mértékadó árvízszint alá eső telkeken, telekrészeken, területeken a kerítés kialakítása
során a 10.§ (10) bekezdés szerinti kerítés építhető:
Kerítések, kapuk kialakításának általános szabályai
10. §
(1) Az alábbi bekezdésekben felsorolt építési övezetekben a kapuk, kerítések kialakítása
engedélyköteles.
(2) A helyi értékvédelmi területen a kerítések és kapuk anyaga fa, természetes bogdáni kő,
illetve ahhoz hasonló kőburkolatú lehet. A kerítések magassága legfeljebb 2,0 méter
lehet.
(3) A helyi értékvédelmi területen kívül eső lakóterület övezeteiben az utcafronti kerítés
csak a közterület és magánterület határán helyezhető el. A kerítés magassága
legfeljebb 1,6 méter, felülete minimum 50 %-ban áttört, lábazattal kialakított lehet.
(4) A különleges rekreációs övezetben - gépjármű parkolóhelyek és fogadótér biztosítása
érdekében - az utcafronti kerítés a telken belül is elhelyezhető. A kerítés magassága
legfeljebb 2,5 méter, felülete minimum 50 %-ban áttört, lábazattal vagy a nélkül
kialakított lehet.
(5) A gazdasági terület övezeteiben a telekhatáron létesítendő kerítés legfeljebb 2,5 méter
magas, áttört, min. 10 cm magas lábazatú, sövénnyel együttesen telepített lehet.
(6) A különleges temető- és sportterületen maximum 2,0 m magas, min 50%-ban áttört
kerítés helyezhető el.
(7) A zöldterület övezeteiben kerítés csak a kialakítandó játszókertek körül létesíthető,
legfeljebb 1,3 méter magasságig, lábazat nélkül 80%-ban áttörten.
(8) A mezőgazdasági terület övezeteiben kerítés a beépítetlen földrészleteken nem
létesíthető. Az MÁ-SZt jelű övezetekben a beépített földrészlet esetén kerítés csak
élősövényből, valamint fém, illetve faanyagú karám jellegű szerkezettel kombinálva
létesíthető. Tömör vagy tömör lábazatú kerítés nem építhető. A kerítések csak a
beépített telek határain illetve azokon belül építhetők.
(9) A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben a telekhatáron csak minimum 50%-ban
áttört kerítés alakítható ki, az utcafronton határjelző élősövény is lehetséges.
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(10) A mértékadó árvízszint alá eső telkeken, telekrészeken, területeken a kerítés kialakítása
csak az alábbiak szerint történhet, a Vízügyi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását is
megkérve:
A telekhatáron legfeljebb 0,10 m magas kerítéslábazat készítendő az épület
lábazatával azonos anyagból.
-

A kerítéseket úgy kell megépíteni, hogy ne akadályozzák a víz levonulását.

A kerítés legalább 60 % -ban áttört jellegű legyen, mellette élősövény
telepíthető.
A belső telekhatáron álló, vagy attól 3 m távolságon belül lévő kerítések
tömör szerkezettel nem alakíthatók ki.
Általános táj- és természetvédelmi előírások
11. §
(1) A település teljes közigazgatási területén végzett tevékenységek során be kell tartani a
természet védelméről szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásait.
(2) A vízfolyások és vízparti területek természetközeli állapotú szakaszait meg kell őrizni.
(3) Az ökológiai hálózat védelme érdekében a műszaki beavatkozásokat úgy kell végezni,
hogy az érintett területek értékeit a legkevésbé károsítsa, az élőhelyek fenntartásának
esélyeit ne rontsa, a biológiai diverzitás fenntartásához szükséges ökológiai folyosókat
lehetőség szerint ne vágja el. A műszaki létesítménnyel elvágott területek közötti ökológiai
kapcsolat kialakulását mesterségesen elő kell segíteni.
(4) A táj karakterét megváltoztató beavatkozások (építés, területhasználat) nem engedélyezhetők. A beépítésre tervezett területek átmeneti hasznosítása jelenlegi művelésük
fenntartásával biztosítandó.
(5) Beépítésre nem szánt területen 5m2-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú
építmény vagy egyéb hirdetési felület nem létesíthető.
(6) Az egyedi tájértékek védelméről a település az egyedi tájértékek kataszterének
elkészíttetésével, valamint a helyi értékvédelmi rendelet megalkotásával gondoskodik.
(7) A helyreállítási kötelezettségű területeket a tulajdonos köteles a természetvédelmi
szakhatóság által véleményezett és engedélyezett tájrehabilitációs terv alapján helyreállítani.
Általános környezetvédelmi előírások
12. §
(1) A település teljes közigazgatási területén végzett tevékenységek során be kell tartani a
környezet védelméről szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásait.
(2) A mezőgazdasági, ipari és szolgáltatói telephelyeken csak a vonatkozó környezetvédelmi
jogszabályoknak megfelelő tevékenységek folytathatók. A telepek tevékenységeit
környezetvédelmi szempontból ellenőrizni kell, a nem megfelelően működő telephelyeket fel
kell számolni.
Vízminőség-védelem
13. §
(1) A területen a vízgazdálkodásban kedvezőtlen irányú változtatásokat eredményező tevékenység nem folytatható. A kedvezőtlen hatás utólagos felmerülése esetén a tevékenység felfüggeszthető vagy felszámolható.
(2) A Duna, mint nemzetközi jelentőségű ökológiai folyosó részeként a csatlakozó természetes és természetközeli állapotú élőhelyek megőrzése érdekében tilos a vizekre és a vízben
élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése.
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(3) Egyéb vízfolyások esetében az előző bekezdés rendelkezéseit a partvonaltól számított 20
méteren belül kell alkalmazni.
(4) A felszín alatti ivóvízbázis védelme érdekében település közigazgatási területén fő
szabályként – lakóépületre, üdülőre – építési engedély csatornahálózattal ellátott területen
csak a hálózatra történő csatlakozás egyidejű biztosításával adható ki.
(5) Az előző bekezdésben foglalttól eltérően csatornázatlan területen építési engedély csak a
területen illetékes vízügyi igazgatóság egyetértő véleménye alapján, zárt, szivárgásmentes
szennyvízgyűjtő vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés egyidejű létesítése esetén adható
ki.
(6) A felszíni vizek minőségének védelme érdekében a település területén folytatott
tevékenységek során be kell tartani a vonatkozó rendelet általános szabályait, valamint a
szennyvizek kibocsátására, elvezetésére és tisztítására vonatkozó rendelkezéseit.
(7) A település közigazgatási területéhez tartozó Duna ág és partja, mint ökológiai folyosó, a
távlati ivóvízbázis és annak kijelölt és elfogadás alatt álló ,,A'' hidrogeológiai és ,,B''
hidrogeológiai védõterületei, a nemzeti parki területek az ,,A'' jelű, a felszíni szennyeződésre
fokozottan érzékeny területnek számít. A közigazgatási terület fennmaradó része a felszíni
szennyeződésre kevésbé érzékeny. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a
településen végzett tevékenységek során be kell tartani a rendeletben foglalt általános
kötelezettségeket.
(8) A település teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny területnek minősül. A településen
végzett mezőgazdasági tevékenységek (elsősorban a trágyatárolás, trágyakezelés és a
mezőgazdasági területek trágyázása, továbbá az erózióvédelem és az öntözés) során be kell
tartani a jogszabályban foglalt előírásokat.
Levegőminőség védelem
14. §
(1) A település teljes közigazgatási területén a légszennyezés egészségügyi határértékeit be
kell tartani. A kibocsátási határértékeket a vonatkozó rendelet szerint kell megállapítani.
Talajvédelem, földvédelem, talajvíz védelem
15. §
(1) A település teljes közigazgatási területén a talajt és a talajvizet szennyező tevékenység
átmenetileg sem folytatható.
(2) A talaj védelme érdekében folyékony és veszélyes hulladékot, növényvédő szert,
műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, zárt, vízzáró szigetelésű, a tárolt anyaggal nem
reakcióképes tárolóban szabad tárolni.
(3) A szabályozási terven feltüntetett erózióveszélyes, vízmosásos területeken tilos a
természetes növénytakaró felszámolása. Amennyiben a terület növényzettel nem fedett, ott a
terület meredekségének megfelelően vízmosás esetén gyepesítéssel, fásítással, sarjadzó,
talajtakaró cserjék telepítésével, egyéb erózióveszélyes területeken gyepesítéssel, illetve
mesterséges vagy természetes eredetű építőanyagokkal kell az állékonyságról gondoskodni.
(4) Az építési tevékenységekhez kapcsolódó földmunkák során:


a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni,



a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos
szintet a kiporzás ellen védeni kell,



az építési tevékenység befejezésekor a deponált humuszos talajt helyben kell
legfelső rétegként elteríteni.

(5) A mezőgazdasági terület talajvédő művelése, a művelés során az eróziós és deflációs
károk kiküszöbölése biztosítandó.
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(6) Az erózió elleni védelem érdekében a vízelvezető árkokat lehetőség szerint gyepesíteni
kell. Ha a gyepesítés nem megoldható, akkor a meder- és parteróziót csökkentő védművek
elhelyezése szükséges. A védművek kialakításánál előnyben kell részesíteni a mérnökbiológiai
módszereket.
Zaj és rezgés elleni védelem
16. §
(1) A település teljes közigazgatási területén be kell tartani a zaj- és rezgésterhelés határértékeit. A zajtól védendő területekre és az épületek zajtól védendő helységeire vonatkozó
terhelési határértékeket a fent említett rendelet mellékletei szerint kell megállapítani.
(2) Határérték feletti zaj- és rezgéskibocsátás, illetve terhelés esetén az önkormányzat
véderdősáv és/vagy zajvédő fal, terepalakulat (domb, sánc) létesítését rendelheti el. A
zajvédelmi létesítményt a zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenység telkén, annak
üzemeltetője költségén kell elhelyezni.
Hulladékkezelés
17. §
(1) A településen a kommunális és termelési hulladék kezelése csak a hulladékgazdálkodásról
szóló törvény és a végrehajtásáról szóló rendeletek előírásai szerint történhet. Az üzemi
telephelyeken a veszélyes hulladékok kezelésére a vonatkozó kormányrendeletek előírásai
vonatkoznak.
(2) A település közigazgatási területére más településről származó folyékony vagy szilárd
hulladék tárolás, illetve ártalmatlanítás céljából nem hozható be, kivéve ha ez átrakás vagy
újrafelhasználás céljából történik.
(3) A településen keletkező hulladékot úgy kell tárolni, gyűjteni, hogy az ne szennyezze a
talajt, levegőt, felszíni és felszín alatti vizeket, illetve ne okozzon fertőzésveszélyt.
(4) Lakó- és intézményterületen veszélyes hulladékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.
(5) Szippantott szennyvizek termőföldre történő kijuttatása a település teljes közigazgatási
területén tilos.
(6) A terület elszennyeződésének megakadályozása érdekében a keletkező hulladékot
veszélyességi fokának megfelelően kell kezelni, tárolni, illetve ártalmatlanítani. A község
területén veszélyes hulladék végleges tárolása nem engedélyezhető.
(7) A dögkút üzemeltetése a továbbiakban nem engedélyezhető. A dögkutat fel kell számolni,
a területét kármentesíteni és rehabilitálni kell.
(8) A település hulladékgazdálkodását a környező településekkel összhangban, egységes
hulladékgazdálkodási terv alapján kell megszervezni, közös hulladékudvarok, egységes
gyűjtőhelyek kialakításával, a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás minél hatékonyabb
megvalósításával kell megoldani.
Általános zöldfelületi előírások
18. §
(1) Közterületen fakivágás csak a jegyző engedélyével, a fák biológiai pusztulása esetén,
illetve szabályozási terv(ek)hez csatolt fakivágási és pótlási terv alapján történhet. A
fakivágási engedélyben elő kell írni a kivágott fák törzsátmérőjének megfelelő famennyiség
pótlását, a pótlás helyét és a pótlásra felhasználható fajokat.
(2) A fapótlást lehetőség szerint arra a telekre kell előírni, ahol a fakivágás történt.
(3) A lakóutcák fásítását 2,5 méteres törzsre nevelt sorfákkal kell megvalósítani.
(4) A nyílt felszíni vízelvezető csatornákat (árkok) gyepesíteni kell. A gyepes árok fenntartása
közterületen az Önkormányzat, magánterületen a tulajdonos feladata
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RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME
A régészeti örökség védelméből adódó sajátos előírások
19. §
(1) A régészeti terülteken tervezett földmunkák (bontás, alapozás, pince-, mélygarázs-,
építés, közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépítése, tereprendezés) illetve
telekalakítás engedélyeztetési eljárása során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg
illetékes Budapest Regionális Irodáját szakhatóságként meg kell keresni, az Örökségvédelmi
törvény 63. § (4) bekezdése alapján.
(2) Ha régészeti területken kívül eső területen földmunkák során váratlanul régészeti lelet
vagy emlék kerül elő, az Örökségvédelmi törvény 24. § - ban foglaltak szerint kell eljárni, és
haladéktalanul értesíteni kell a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát.
(3) Az Örökségvédelmi törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei a
régészeti érdekű területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti
örökség védelme érdekében a területen tervezett földmunkákat régészeti szakfelügyelet
mellett lehet elvégezni. A szakfelügyelet során a lelőhelyeken az örökségvédelmi törvény 7. §
(15) és a 22-23. § -a továbbá 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. § szerinti megelőző
feltárásra is sor kerülhet.
(4) Dunabogdány közigazgatási területén található régészeti területek a kül- és belterületi
szabályozási tervlapokon vannak feltüntetve.
RV jelű védett régészeti lelőhely (Várad) övezete
20. §
(1) A védetté nyilvánított lelőhelyen végzendő, 30 cm mélységet meghaladó földmunkával
járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló egyébként építési vagy más
hatósági engedélyhez nem kötött munkálatokhoz, változtatásokhoz a KÖH területileg illetékes
Budapesti Regionális Irodájának hatósági engedélyét kell beszerezni. Az engedélyköteles
tevékenységek jegyzéke a 16/2001. (X.18.)sz. NKÖM rendelet 1. sz. mellékletében található.
Az egyes védettségi kategóriákba tartozó épületeken végezhető építési
tevékenység
21. §
(1) Jelen előírások nem vonatkoznak az országos építészeti örökség – a műemléki, természetvédelmi és egyéb védettséget tartalmazó nyilvántartásba vett – kiemelkedő, nemzeti értékű elemeire. A műemlékek és a műemléki környezettel kapcsolatos eljárási szabályokról A
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV sz. törvény rendelkezik.
(2) I. védettségi kategóriába tartozó építmények esetén:
A kategóriába tartozó épületek építészeti szempontból különösen értékesek,
utcaképet meghatározó kubatúrával és tömegképzéssel rendelkeznek. Az
épületek olyan jellegű átalakítása és bontása, amely megváltoztatja az
utcaképet illetve az utcai homlokzatot, még részlegesen sem engedélyezett.
Indokolt esetben - életveszély, közbiztonság veszélyeztetése esetén- szakértői
véleményre alapozva, az épület vagy annak egy része az elbontható. Ebben
az esetben, a bontási engedélyezési tervdokumentációhoz kötelezően csatolni
kell az eredetivel teljesen megegyező épület újraépítésének műszaki
tervdokumentációját, az újraépítés teljesítésének határidejével. Az
újraépítésre vonatkozó kötelezettség határidejét a bontási engedélyben
szerepeltetni kell. Az elbontásra kerülő épületről vagy annak egy részéről
részletes felmérést kell készíteni.
(3) II. védettségi kategóriába tartozó építmények esetén:
A kategóriába tartozó épületek vagy azok egyes részletei építészeti szempontból értékesek, kubatúrájuk és tömegképzésük illeszkedik a települési ha-
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gyományokhoz. Az épületek átalakítása (részleges bontása,korszerűsítése,
bővítése, stb.) során gondoskodni kell az építészeti, településképi értékek
megőrzéséről, az új épület tömegével és a beépítés módjával követni kell az
eredeti épület tömegének és utcai megjelenésének jellemzőit.
(4) III. védettségi kategóriába tartozó építmények esetén:
A kategóriába tartozó építmény építészeti szempontból értékes részletet
tartalmaz, melyet az átépítés vagy újraépítés során mint hagyományos
építészeti elemet meg kell őrizni.
(5) A építészeti örökség helyi védelmébe tartozó építmények körét és azok védettségi
kategóriáját az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
(6) Az önkormányzat az egyedi védelem alá helyezésről szóló rendeletében az adott területre
és építményre vonatkozó építési követelményeket az építészeti örökség helyi védelmének
szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet előírásai figyelembe vételével
állapíthatja meg.
(7) Helyi védelem alatt lévő épületet vagy építményt érintő építési tevékenység
engedélyezése csak az épület részletes felmérését követően elkészített engedélyezési
tervdokumentáció alapján, a hagyományos építési módhoz történő illeszkedés igazolása
esetén lehetséges. Az illeszkedés vizsgálatát a főépítész által összehívott tervtanács, az
építési engedély kérelem benyújtását megelőzve, véleményezi.
(8) A védett épületek, vagy épületrészek átépítése, felújítása esetén részletes felmérési
tervet kell készíteni, a védelemben meghatározott részekre.
A HELYI TERÜLETI VÉDETTSÉGÉBŐL ADÓDÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK
Általános előírások
22. §
(1)

Dunabogdány Ófalu területe a település építészeti örökségének részét képezi, ezért
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. és
57. §-nak értelmében helyi védettséget élvez.

(2)

A hely védelem kiterjed a területen meglévő
a)

közterületekre;

b)

telekállapotokra;

c)

épületekre, épületrészekre, építményekre, illetve építményrészekre;

d)

a területen található zöldfelületi elemekre.
A helyi területi védettségből következő különleges előírások
23. §

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

elvi építési engedély

b)

építési engedély

c)

védett épületet érintő bontási és újraépítési engedély

d)

építési engedélyhez kötött rendeltetésváltozás

(2) A Műemléki Környezet (MK) területén területet felhasználni, építési telket, területet
kialakítani és beépíteni, általában bármely létesítményt elhelyezni és mindennemű építési
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munkát végezni, az épület rendeltetését megváltoztatni csak az illetékes örökségvédelmi
hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalása alapján szabad.
(3) Helyi védelem alatt levő területen egyedi védelem alatt nem álló épület részleges vagy
teljes bontással járó átépítése, új épület létesítése esetén a történeti építési vonalakra utalni
kell (homlokzatképzés, tömegtagolás, elhelyezés, építési vonal stb.).
(4) Helyi védelem alatti területen, a település helyi karakterének kialakítása, a hagyományőrző arculatteremtés érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti stb. építészeti
megoldások nem alkalmazhatók, meglévő épületek, építmények részleges homlokzati
felújítása során sem megengedett.
(5) Új építmény(rész) építésénél a meglévő beépítéshez igazodva kell meghatározni
(kialakítani):
a) az építménymagasságot,

b)
c)
d)
e)
f)
g)

a tető hajlásszögét,
a tetőgerinc irányát, tetőidom formáját
a nyílászárók méretét és formáját, anyagát, arányát és színezését
a kerítést,
az alkalmazott homlokzati építőanyagok típusát, textúráját
az építmények homlokzati színezését.

(6) Helyi védelem alatti területen a történeti beépítéshez történő illeszkedés érdekében az
épületek átépítésének engedélyezése során az építési az építési engedély részeként, az
átépítéssel érintett épületrészekre, előírhatja:
a) az épületen található művészeti értékű részletek szakértővel való felújíttatását
b) az épületnek homlokzati burkolását, színminták szerinti színezését
c) bontás esetén az épületről fotódokumentáció készítését
d) hagyományos épületszerkezet alkalmazását
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II.

FEJEZET

AZ EGYES ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK
A.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI

A beépítésre szánt területek általános előírásai
24. §
(1) Beépítésre szánt lakó, üdülő és vegyes területeken, ahol a csatornahálózat nem épült ki –
a hidrogeológiai védőidomok területét (A és B jelű) és a hullámteret valamint vízjárta területet
kivéve ideiglenesen engedélyezhető a zárt szennyvíztároló elhelyezése és üzemeltetése, a
szennyvízcsatorna rendszer kiépüléséig, az alábbi feltételekkel:
-

az ideiglenes tároló akkor felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, ha
vízzáró, nem szennyezi a talajt és a talajvizet, nem szikkasztja a szennyvizet,

-

vízzáró kivitelezés ellenőrzése a kivitelezés alatt biztosított

-

48 órás időtartamú szivárgáspróba a hozzáférés garantált kizárásával a
használatbavételi engedély kiadása előtt megtörténik

-

a csatornahálózat kiépítését követően az ideiglenesen épített szennyvíztárolót
ártalommentesen fel kell számolni a közüzemi szennyvízhálózatra való
egyidejű rákötés megvalósítása mellett.

(2)Beépítésre szánt területen gáztároló melléképítmény csak terepszint alatti, fedett
kialakítású lehet.

(3)Lakóterületen valamint településközpont vegyes területen nem helyezhető el 6 méternél

magasabb zászlórúd, antenna és szélkerék. A magasság mértéke az építmény körüli
rendezett terepszint és az építmény legmagasabb pontja közötti szintkülönbség értéke.
LAKÓTERÜLETEK
A lakóterületek általános előírásai
25. §

(1) A lakóterület övezeteiben az egyes építmények tetőhajlásszöge 250-500 lehet, a
gerincmagasság az építménymagasság mértékét maximum 6 m-rel haladhatja meg.
(2) Az utca- és településkép védelme érdekében a lakóterület övezeteiben, 300 m2-nél
nagyobb beépített alapterületet és 30 m-nél nagyobb épülethosszúságot egy tömegben nem
lehet kialakítani
(3) Amennyiben az ingatlanon meglévő (engedélyezett) lakások száma meghaladja az
övezetben megengedett maximális lakásszámot, úgy az épület átépítése esetén továbbra is
megtartható.
(4) Az építési vonal helyének megállapítására vonatkozó sajátos előírások Lke és Lf építési
övezetekben:
Az építési vonal helye a szabályozási terven került feltüntetésre. Azoknál az ingatlanoknál,
ahol a szabályozási terven építési vonal nem került jelölésre, az építési vonal, az építési
határvonal előkert felé eső szakaszán helyezkedik el.
- Az építési vonalon csak a főrendeltetésű épület homlokvonala vagy az azzal
összeépített mellékrendeltetésű épület homlokvonala állhat.
- Kétutcás telek esetén a jellemzően kialakult előkerti határvonalon kell az építési
vonalat alkalmazni. Saroktelek esetén, amennyiben a szabályozási terv ettől
elérően nem rendelkezik, az építési vonal a két előkerti határvonal közül
bármelyiken megválasztható.
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(5) Lakóterületen kapu kialakítása, közterületi és magánúti telekhatáron engedély köteles. Az
utcafronti kerítés magassága a telek határvonalain max. 2,0 m, telken belül max.1,5 m nem
tömör felületű lehet.
(6) A kialakult utcaképhez való illeszkedés érdekében azokban az építési övezetekben ahol az
építési vonal vagy az építési vonalon építendő építmény legkisebb magassága szabályozásra
került, a kialakult beépítéshez történő igazodás mértékében eltérés engedélyezhető.
FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK
26. §
(1) A falusias lakóterület építési övezeteiben az alábbi épületek helyezhetők el:
(a) lakóépület,
(b) mező- és erdőgazdasági építmény,
(c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
(d) szálláshely szolgáltató épület,
(e) kézműipari építmény,
(f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
(g) sportépítmény
(2) A falusias lakóterületen nem helyezhető el:
-

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

-

közműpótló építmény;

-

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

-

Üzemanyagtöltő

(3) A lakóterületen új önálló rendeltetési egységet kialakítani csak a telek teljes
közművesítettsége esetén szabad.
(4) A falusias lakóterület területfelhasználási egység az alábbi építési övezetekre tagozódik:
a) Lf-1 építési övezet
b) Lf-2 építési övezet
(5) A falusias lakóterület övezeti előírásait a település szabályozási tervében jelölt helyi
területi védettségű területére vonatkozó előírások továbbá az egyes védettségi kategóriába
tartozó építmények sajátos előírásainak figyelembe vételével kell alkalmazni.
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Lf-1 jelű építési övezet részletes előírásai
27. §
(1) A Lf-1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
Építmény/telek
viszonya

legkisebb kialakítható terület (m2)
szélesség (m)
mélység (m)
egy telken belül építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)
előkert
oldalkert
hátsókert
kötelező építési vonal

Építény

építménymagasság
(m)

legnagyobb

legkisebb
díszítés, tagozat

720
14
oldalhatáron álló
kialakult
30 %
50
a hagyományosan kialakult
szerint
nem kell tartani a beépítési
oldalon, avval ellentétes
oldalon min.6 m (4 m)
min. 6 m
az építési határvonal
előkert felé eső szakasza új
épület építése esetén is
kötelezően megtartandó
4,50, de az utcai homlokzatra számított
magasság nem haladhatja
meg az 4,00 m
építési vonalon álló épület
esetén 4,5 m
hagyományos

(2) Az épületek felújítása során a kialakult építési helyek, építménymagasságok
megtarthatók. Átépítés, bővítés vagy új építés csak a fenti előírások alkalmazásával jöhet
létre.
(3) Az épületek kialakítása során törekedni kell a helyi jellegzetességű anyagok használatára.
(4) A tetők héjalása égetett agyagcserép lehet.
(5) A lakóterületen a szintterületi mutató nem lehet több, mint 0,5.
(6) Amennyiben mind a két szomszédos telek kialakult beépítési módja szabadonálló, és a
kialakult beépítés miatt az ingatlan oldalhatárosan nem volna beépíthető, abban az esetben
az övezetben az épület szabadonállóan is elhelyezhető.
(7) Az oldalkert méretét a következők alapján kell kialakítani:
a)
ha a telken álló épület valamelyik védettségi kategóriába tartozik a kialakult
állapot;
b)
minden más esetben
- ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t, 6,00 méternél,
- ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t, 4,00 méternél
kisebb nem lehet.
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Lf-2 jelű építési övezet részletes előírásai
28. §
(1) A Lf-2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
550
Telekalakítás
legkisebb kialakítható terület (m2)
14
szélesség (m)
mélység (m)
Építmény/telek
egy telken belül építhető
viszonya
max. lakásszám
oldalhatáron álló
beépítési mód
kialakult
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
30 %
beépítettség max.%
50
zöldfelület min. %
a hagyományosan kialakult
előkert
építési hely (m)
szerint
0 m a beépítési oldalon,
oldalkert
avval ellentétes oldalon
min.6 m (4 m)
min. 6 m
hátsókert
az építési határvonal előkert
kötelező építési vonal
felé eső szakasza új épület
építése esetén is kötelezően
megtartandó
4,50 m, de az utcai homÉpítmény
legnagyobb
lokzatra számított magasság
építménymagasság (m)
nem haladhatja meg az 4,00
m
építési vonalon álló épület
legkisebb
esetén 4,5 m
hagyományos
díszítés, tagozat
(2) Az épületek felújítása során a kialakult és engedéllyel épült építmények építési helye, az
építménymagasságok, beépítettség mértéke megtarthatók. Átépítés, bővítés vagy új
építés csak a fenti előírások alkalmazásával jöhet létre.
(3) Az épületek kialakítása során törekedni kell a helyi jellegzetességű anyagok használatára.
(4) A tetők héjalása égetett agyagcserép lehet.
(5) A lakóterületen a szintterületi mutató nem lehet több, mint 0,5
(6) Meglévő -engedélyezett- épület az övezeti előírások megtartásával átépíthető akkor is ha
a kialakult teleknagyság nem felel meg az övezeti előírásoknak. Ebben az esetben
tömegnövekedés csak az építési helyen belül jöhet létre.
(7) Amennyiben mind a két szomszédos telek kialakult beépítési módja szabadonálló, és a
kialakult beépítés miatt az ingatlan oldalhatárosan nem volna beépíthető, abban az
esetben az övezetben az épület szabadonállóan is elhelyezhető.
(8) Az oldalkert méretét a következők alapján kell kialakítani:
c)
ha a telken álló épület valamelyik védettségi kategóriába tartozik a kialakult
állapot;
d)
minden más esetben
- ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t, 6,00 méternél,
- ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t, 4,00 méternél
kisebb nem lehet.
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK
29. §
(1) A kertvárosias terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési
egységet magábafoglaló, 5,5 méteres építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek
elhelyezésére szolgál.
(2) A kertvárosias lakóterület övezeteiben elhelyezhető:
a. Főrendeltetésű épületként:
- legfeljebb kétlakásos lakóépület
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó épület
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
kézműipari épület
- a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény
- sportépítmény
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb
gazdasági építmény
b. Mellékrendeltetésű épületként: személygépkocsi tároló, szauna,
télikert, barkácsműhely, állattartó épület
(3) A kertvárosias lakóterület övezeteiben nem helyezhető el: a felsorolásban nem szereplő
épületek továbbá üzemanyagtöltő, önálló parkoló, szélkerék, 6 m-nél magasabb antenna
távközlési építmény, valamint az egyes létesítmények védőtávolságára vonatkozó előírások
szerinti létesítmények.
(4) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban és az általános
környezet- és természetvédelmi előírásokban foglaltakkal együtt érvényes.
(5) A lakóterületek övezeteiben 300 m2 bruttó alapterületnél nagyobb épület nem alakítható
ki, 30 m-nél nagyobb épülethossz illetve 20 m szélesség egy tömegben nem alakítható ki. Az
épületek tömegét alaprajzi kialakítással, változatos tetőidommal és anyaghasználattal kell
tagolni.
(6) A kertvárosias lakóterület területfelhasználási egység az alábbi építési övezetekre
tagozódik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Lke -1 építési övezet
Lke -2 építési övezet
Lke -3 építési övezet
Lke -4 építési övezet
Lke -5 építési övezet
Lke -6 építési övezet
Lke -7 építési övezet
Lke -8 építési övezet
Lke -9 építési övezet
Lke -10 építési övezet
Lke -11 építési övezet
Lke -12 építési övezet
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Lke-1 jelű építési övezet részletes előírásai
30. §
(1) A Lke-1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
Építmény/
telek viszonya

legkisebb kialakítható terület (m2)
szélesség (m)
mélység (m)
egy telken belül építhető
max. lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m) előkert
oldalkert
hátsókert
kötelező építési vonal

Építmény

építménymagasság (m) legnagyobb
legkisebb
díszítés,
tagozat

3000
50
120
2
szabadonálló
10 %
80
min.10
min.3 m
min. 6 m ill. szabályozási
terv szerint
a szabályozási terv szerint,
vagy az építési határvonal
előkert felé eső szakasza
5,0 m de lejtő felöli
homlokzatra számítva max.6
m
építési vonalon álló épület
esetén 3,5m
vakolat, kő, tégla, fa ,
pikkelyes tetőedés,
tetőhajlások 15-38 fok
között

(2) A területen kialakítandó létesítmények légszennyező anyag kibocsátása a
levegőtisztaságvédelmi szempontból védett I. területre vonatkozó határértéket nem
haladhatja meg.
(3) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakítható ki, hogy a rézsű állékonysága a telek
területén belül biztosított legyen.
(4) A területen nem folytatható olyan tevékenység amely során a 102/1996(VII.12.)
Korm.rend. szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek.
(5) A területen a közlekedésből származó környezeti zajszint 6-22 óra között 60dB-t, éjjel 226 óra között 50dB-t, az üzemi, a szolgáltató és szorakozó tevékenységből származó
környezeti zajszint nappal az 50dB-t, éjjel a 40 dB-t nem haladhatja meg.
(6) A területen a közép-, kisfeszültségű és közvilágítási hálózatok valamint a távközlési
hálózat csak földkábellel történő kivitelezése engedélyezhető.
(7) A területen lótartáson kívül egyéb állattartás nem végezhető.
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Lke-2 jelű építési övezet részletes előírásai
31. §
(1) A Lke-2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
legkisebb kialakítható terület (m2) 720
szélesség (m) 14
mélység (m)
2
Építmény/
egy telken belül építhető max.
telek viszonya
lakásszám
oldalhatáron álló
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m) előkert
oldalkert

14
30
50
OTÉK 35.§ szerint
1 m a beépítési oldalon,
avval ellentétes oldalon
min.5 m

min. 6 m
a szabályozási terv
kötelező építési vonal
szerint, vagy az építési
határvonal előkert felé
eső szakasza
(2) Az övezetben kizárólagos használatú területen csak a helyi lakosság ellátását szolgáló
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület vagy igazgatási épület helyezhető el.
hátsókert
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Lke-3 jelű építési övezet részletes előírásai
32. §
(1) A Lke-3 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
550
Telekalakítás
legkisebb kialakítható terület (m2)
18
szélesség (m)
30
mélység (m)
2
Építmény/telek
egy telken belül építhető max.
viszonya
lakásszám
szabadonálló
beépítési mód
18
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
550
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
25%
beépítettség max.%
50
zöldfelület min. %
OTÉK 35.§ szerint
építési hely (m) előkert
min. 3 m
oldalkert
min. 6 m
hátsókert
a szabályozási terv szerint,
kötelező építési vonal
vagy az építési határvonal
előkert felé eső szakasza
5,0
Építmény
építménymagasság legnagyobb
(m)
építési vonalon álló épület
legkisebb
esetén 3,5m
díszítés, tagozat
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Lke-4 jelű építési övezet részletes előírásai
33. §
(1) A Lke-4 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
legkisebb kialakítható terület (m2) 600
szélesség (m) 18
30
mélység (m)
1
Építmény/telek
egy telken belül építhető max.
viszonya
lakásszám
szabadonálló
beépítési mód
18
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
600
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
25%
beépítettség max.%
50
zöldfelület min. %
min.10 ill.szab.terv szerint
építési hely (m) előkert
min. 3 m
oldalkert
min. 10 m
hátsókert
a szabályozási terv szerint,
kötelező építési vonal
vagy az építési határvonal
előkert felé eső szakasza
4,5 m
Építmény
építménymagasság legnagyobb
(m)
építési vonalon álló épület
legkisebb
esetén 3,5m
díszítés, tagozat
(2) Maximális szintszám pince + földszint + tetőtér
(3) A telken belüli támfal max. 3 m, utcafronton 2 m lehet. Teremgarázs utcafronton csak
támfallal egybeépítve építhető. Utcafronton tömör kerítés max.2 m lehet.
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Lke-5 jelű építési övezet részletes előírásai
34. §
(1) A Lke-5 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
legkisebb kialakítható terület (m2) 900
szélesség (m) 14
mélység (m)
2
Építmény/
egy telken belül építhető max.
telek viszonya
lakásszám
szabadonálló
beépítési mód
14
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
25%
beépítettség max.%
60
zöldfelület min. %
OTÉK 35.§ szerint
építési hely (m) előkert
3m
oldalkert
min. 6 m ill. szabályozási terv
hátsókert
szerint
a szabályozási terv szerint, vagy
kötelező építési vonal
az építési határvonal előkert
felé eső szakasza
5,5 m
Építmény
építménymagasság legnagyobb
(m)
építési vonalon álló épület
legkisebb
esetén 3,5 m
vakolat, kő, tégla, fa
díszítés, tagozat
(2) Meglévő -engedélyezett- épület az övezeti előírások megtartásával átépíthető akkor is ha
a kialakult teleknagyság 900 m2-nél kisebb, de a 14 m telekszélesség biztosított. Amennyiben
a telekszélesség nem éri el a 14 m-t, úgy a meglévő épület tömegnövelés nélkül felújítható,
de nem bővíthető.
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Lke-6 jelű építési övezet részletes előírásai
35. §
(1) A Lke-6 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás

legkisebb kialakítható

Építmény/
telek viszonya

egy telken belül építhető
max. lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb
telek szélessége (m)
beépíthető legkisebb
telek nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

terület (m2) 800
szélesség (m) 25
mélység (m) 30
1
szabadonálló
14
-

előkert
oldalkert
hátsókert

kötelező építési vonal
Építmény

legnagyobb

25%
50
min.10 ill. szabályozási terv szerint
min. 5 m
min. 10 m
a szabályozási terv szerint, vagy az
építési határvonal előkert felé eső
szakasza
4,5

építménymagasság (m)
díszítés, tagozat

legkisebb építési vonalon álló épület esetén
3,5m
-

(2) Maximális szintszám pinceszint + földszint + tetőtér.
(3) Lejtő felöli max. építménymagasság 6 m.
(4) A telken belüli támfal max. 3 m, utcafronton 2 m lehet. Terepgarázs utcafronton csak
támfallal egybeépítve építhető. Utcafronton tömör kerítés max. 2 m lehet.
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Lke-7 jelű építési övezet részletes előírásai
36. §
(1) A Lke-7 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás

legkisebb kialakítható

Építmény/
telek viszonya

egy telken belül építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

terület (m2) 900
szélesség (m) 14
mélység (m) 50
2
oldalhatáron álló
14
720

előkert
oldalkert

hátsókert
kötelező építési vonal

Építmény

építménymagasság
(m)
díszítés, tagozat

legnagyobb

25 %
60
min. 10
nincs a beépítési
oldalon, avval
ellentétes oldalon
min.6 m
min. 6 m ill.
szabályozási terv
szerint
a szabályozási terv
szerint, vagy az építési
határvonal előkert felé
eső szakasza
5,0

legkisebb építési vonalon álló
épület esetén 3,5 m
vakolat, kő, tégla, fa

(2) Meglévő -engedélyezett- épület az övezeti előírások megtartásával átépíthető akkor is ha
a kialakult teleknagyság 900 m2-nél kisebb, de a 14m telekszélesség biztosított. Amennyiben
a telekszélesség nem éri el a 14 m-t, úgy a meglévő épület tömegnövelés nélkül felújítható,
de nem bővíthető.
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Lke-8 jelű építési övezet részletes előírásai
37. §
(1) A Lke-8 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás

legkisebb kialakítható

Építmény/
telek viszonya

egy telken belül építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

terület (m2) 1200
szélesség (m) mélység (m) szabadon álló
14
-

előkert
oldalkert
hátsókert

kötelező építési vonal

Építmény

építménymagasság
(m)
díszítés, tagozat

legnagyobb

30 %
60
Kialakult nem
csökkenthető
3m
min. 6 m
a szabályozási terv
szerint, vagy az építési
határvonal előkert felé
eső szakasza
6,0 m

legkisebb vakolat, kő, tégla, fa
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Lke-9 jelű építési övezet részletes előírásai
38. §
(1) A Lke-9 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
Építmény/
telek viszonya

Építmény

terület (m2) 900
szélesség (m) 14
mélység (m) 2
egy telken belül építhető max.
lakásszám
oldalhatáron álló
beépítési mód
14
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
25 %
beépítettség max.%
60
zöldfelület min. %
építési hely (m)
előkert OTÉK 35.§ szerint
oldalkert 1 m a beépítési oldalon,
avval ellentétes oldalon
min.5 m
hátsókert min. 6 m
a szabályozási terv szerint,
kötelező építési vonal
vagy az építési határvonal
előkert felé eső szakasza
építménymagasság legnagyobb 5,0
(m)
legkisebb építési vonalon álló épület
esetén 3,5m
díszítés, tagozat
legkisebb kialakítható

(2) Meglévő -engedélyezett- épület az övezeti előírások megtartásával átépíthető akkor is ha
a kialakult teleknagyság 900 m2-nél kisebb, de a 14m telekszélesség biztosított. Amennyiben
a telekszélesség nem éri el a 14 m-t, úgy a meglévő épület tömegnövelés nélkül felújítható,
de nem bővíthető.
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Lke-10 jelű építési övezet részletes előírásai
39. §
(1) A Lke-10 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
Építmény/telek
viszonya

legkisebb kialakítható
egy telken belül építhető
max. lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

terület (m2) 900
szélesség (m) 14
mélység (m) 2
szabadonálló
14
-

előkert
oldalkert
hátsókert

kötelező építési vonal

Építmény

építménymagasság
(m)
díszítés, tagozat

legnagyobb

20%
60
OTÉK 35.§ szerint
3m
min. 6 m
a szabályozási terv
szerint, vagy az építési
határvonal előkert felé eső
szakasza
4,5

legkisebb építési vonalon álló épület
esetén 3,5m
-

(2) Meglévő -engedélyezett- épület az övezeti előírások megtartásával átépíthető akkor is ha
a kialakult teleknagyság 900 m2-nél kisebb, de a 14 m telekszélesség biztosított. Amennyiben
a telekszélesség nem éri el a 14 m-t, úgy a meglévő épület tömegnövelés nélkül felújítható,
de nem bővíthető.
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Lke-11 jelű építési övezet részletes előírásai
40. §
(1) A Lke-11 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás

legkisebb kialakítható

Építmény/
telek viszonya

egy telken belül építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

terület (m2) 900
szélesség (m) 18
mélység (m) 2
szabadon álló
14
-

előkert
oldalkert
hátsókert

kötelező építési vonal

Építmény

építménymagasság
(m)
díszítés, tagozat

legnagyobb

25 %
60
OTÉK 35.§ szerint
3m
min. 6 m ill.
szabálozási terv
szerint
a szabályozási terv
szerint, vagy az
építési határvonal
előkert felé eső
szakasza
5,5 m

legkisebb építési vonalon álló
épület esetén 3,5m
vakolat, kő, tégla, fa

(2) Meglévő -engedélyezett- épület az övezeti előírások megtartásával átépíthető akkor is ha
a kialakult teleknagyság 900 m2-nél kisebb, de a 14 m telekszélesség biztosított. Amennyiben
a telekszélesség nem éri el a 14 m-t, úgy a meglévő épület tömegnövelés nélkül felújítható,
de nem bővíthető.
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Lke-12 jelű építési övezet részletes előírásai
41. §
(1)

A Lke-12 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Telekalakítás

legkisebb kialakítható

Építmény/tele
k viszonya

egy telken belül építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

Építmény

kötelező építési vonal
építménymagasság (m)

terület (m2) 250
szélesség (m) 7
mélység (m) 1
zártsorú
-

előkert
oldalkert
hátsókert
legnagyobb
legkisebb

30
60
5,0 m
6m
5,5 m
-

30

A.D.U. Építész Iroda Kft.
VEGYES TERÜLETEK
TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEI
A vegyes területre vonatkozó általános előírások
42. §
(1) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben az alábbi épületek helyezhetők el:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

(2) A területen a (3) pontban felsoroltak kivételével elhelyezhető minden olyan építmény,
amely hozzájárul a területen elhelyezhető épületek rendeltetésszerű használatához.
(3) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el:
a)
b)
c)

önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az
ilyeneket szállító járművek számára;
közműpótló építmény;
állattartás céljára szolgáló építmény.

(4) A településközpont vegyes területen kialakítható legkisebb telekméret 720 m2.
(5) A településközpont vegyes területen nyúlványos telek nem alakítható ki.
(6) A településközpont vegyes területen a szintterület mutató mértéke nem lehet nagyobb,
mint 1,0.
(7) A vegyes terület telkein kialakítandó parkolók egy részét – helyi parkolási rendeletben
szabályozott módon és a tulajdonos valamint az Önkormányzat között születendő megállapodás keretében – a szabályozási terven jelölt módon közterületen is el lehet helyezni.

Vt-1 jelű építési övezet részletes előírásai
43. §
(1) Vt-1 jelű övezetbe a Szabályozási terven így lehatárolt területek tartoznak.
(2) Az építési övezet oldalhatáron álló és zártsorú épületek elhelyezésére szolgál.
(3) Az építési övezet elsősorban oldalhatáron álló épületek elhelyezésére szolgál, azonban az
egyéb előírások betartása mellett az épület bővítése illetve átépítése során kialakítható un.
„hajlított házas” beépítési forma is. Ebben az esetben, ha az szerkezetileg és utcaképileg
megoldható, engedélyezhető a zártsorú beépítés is. Zártsorú beépítés csak tűzfalas
csatlakozás esetén továbbá abban az esetbe engedélyezhető, ha az ily módon kialakításra
kerülő épületre vonatkozóan, teljesülnek a benapozásra vonatkozó OTÉK 86.§ előírásai.
(4) Zártsorú beépítési mód kialakítása esetén az építmények állagának megóvása érdekében
gondoskodni kell a telekre jutó csapadékvíz elvezetéséről.
(5) Az övezetben már kialakult telkek beépíthetők, az építési helyeket a (6) bek. szerinti
oldalkert méretek betartásával kell megállapítani.
(6) Az oldalkert méretét az alábbiak alapján kell kialakítani:
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a)

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

b)

minden más esetben

−

ha a telek szélessége meghaladja a 14,00 m-t, 6,00 méternél,

−

ha a telek szélessége meghaladja a 12,00 m-t, 4,00 méternél,

−

ha a telek szélessége nem haladja meg a 12,00 m-t, 2,50 méternél

kisebb nem lehet.
(7) Amennyiben a telken jelenleg álló épület a II. védettségi kategóriába esik, és annak
megfelelően épül át, az oldalkert a kialakult állapotnak megfelelően megtartható.
(8) Az építési övezet telkein előkert nem létesíthető.
(9) Az építési övezet telkeinek maximális beépítettsége: saroktelek 60%, közbenső 40%
(10)
el.

Amennyiben a telek mérete kisebb, mint 800 m2, a telken csak egy épület helyezhető

(11)
Amennyiben a telek mérete nagyobb, mint 800 m2, a telek területének legalább 30
%-án összefüggő aktív zöldfelületet kell kialakítani, egyéb esetben a min. zöldfelület 10 %.
(12)
Az övezetben az építménymagasság nem lehet nagyobb, mint 4,50 m, de az utcai
homlokzatra számított építménymagasság nem haladhatja meg az 4,00 m-t.
(13)
Az övezetben a minimális teleknagyság kétszeresét meghaladó telekméret esetén, a
beépítés mértékének számításánál (beépítési százalék, beépített terület) a telek
többletterületének csak 50 %-a vehető figyelembe.
Vt-2 jelű építési övezet részletes előírásai
44. §
(1) A Vt_2 jelű övezetbe a Szabályozási terven ilyen módon lehatárolt területek tartoznak.
(2) Az építési övezet telkein új építmény építménymagassága nem lehet nagyobb, mint 9,00
m, meglévő építmények építménymagassága megtartandó. Lakófunkciójú épület építménymagassága max.4,5 m lehet.
(3) Az építési övezet telkeinek beépítettsége nem haladhatja meg az 50 %-ot, oktatási
intézmények esetén a 25%-ot; a telek területének legalább 30 %-án összefüggő aktív
zöldfelületet kell kialakítani.
(4) Beépítési mód szabadonálló.
(5) Kialakítható legkisebb telek 700 m2.
ÜDÜLŐ TERÜLETEK
Üdülőterületek általános előírásai
45. §
(1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az üdülőterületen építési engedély csak akkor adható, ha a szennyvízelvezetés a
szennyvízcsatorna hálózatra való bekötéssel megoldható.
(3) A terület övezeteinek szabályozása az általános építési szabályokban, és az általános
környezet- és természetvédelmi és műemléki környezetre vonatkozó előírásokban foglaltakkal
együtt érvényes.
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Hétvégiházas terület (Üh)
46. §
(1) A hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el.
(2) Az övezet telkein csak egy épület állhat, az övezetben állattartó építményt elhelyezni tilos.
(3) Az újonnan kialakuló vagy beépítendő telkek területe nem lehet kisebb mint 720 m².,
szélessége min. 14m.
(4) Az épületek legnagyobb építménymagassága 3,5 m.
(5) A telek területének min. 80 %-a zöldfelület. A zöldfelület minden 100 m²-e után 1 db
nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni.
(6) Az előkert méretét a kialakulthoz kell igazítani. Beépítési mód szabadon álló, oldalkert
min.3 m, hátsókert min.6 m.
(7) Beépítettség max. 10%.
(8) A kialakítható telek nagysága max. 1440 m² lehet.
Üdülőházas terület övezete (Üü)
47. §
(1) Az üdülőházas területen olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el,
amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális
ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan
változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.
(2) Az újonnan kialakuló vagy beépítendő telkek területe nem lehet kisebb, mint 2000 m².
(3) Az épületek legnagyobb építménymagassága 5,0 m.
(4) A telek területének min. 50 %-a zöldfelület. A zöldfelület minden 100 m²-e után 1 db
nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni.
(5) Az előkert méretét a kialakulthoz kell igazítani. Beépítési mód szabadon álló, oldalkert
min.3 m, hátsókert min.6 m.
(6) Beépítettség max. 30%, de az övezetben, épületenként egy tömegben, max. 300 m²
bruttó alapterületű épület építhető.
GAZDASÁGI TERÜLET
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Általános rendelkezések
48. §
(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésre szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető:
-

mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és azon
belül a tulajdonos vagy személyzet számára szolgálati lakás

-

igazgatási, egyéb irodaépület

-

sportépítmény

(3) Üzemanyagtöltő csak az erre a célra kijelölt övezetben helyezhető el.
(4) A gazdasági területen építési engedély csak abban az esetben adható, ha a teljes
közműhálózat kiépítése az épület használatbavételi engedélyének megadásáig biztosítható.
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(5) A gazdasági terület beépítése csak a hidrogeológiai védőterületekhez kapcsolódó
jogszabályi előírások figyelembe vételével lehetséges.
(6) A tájkarakter megőrzése és a környezeti terhelés csökkentése céljából az eltérő, egymást
zavaró területhasználatok elválasztására a telekhatáron, telken belül többszintű növénysávot
kell kialakítani. A növénysávot túlnyomórészt honos és a termőhelyre jellemző fásszárú fajok
felhasználásával kell telepíteni. A növénysáv – a tervezett tevékenységek függvényében –
rekreációs célokat is szolgálhat. A növénytelepítési kötelezettséggel érintett telekrészek a
HÉSZ függelékében vannak feltüntetve.
Gksz-1 jelű építési övezet részletes előírásai
49. §
(1) A Gksz-1 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás

legkisebb kialakítható

Építmény/
telek viszonya

egy telken belül
építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb
telek szélessége (m)
beépíthető legkisebb
telek nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

terület (m2) 900
szélesség (m) 14
mélység (m) szabadonálló
14
-

előkert
oldalkert
hátsókert

kötelező építési vonal
Építmény

legnagyobb

40 %
30
5
6
min. 6 m
7,5

építménymagasság (m)
legkisebb
díszítés, tagozat
(2) A tervezett épületek homlokzati egységei hagyományos jellegűek, színűek és felületűek
lehetnek. Az épületek hagyományos formájú tetővel, 15-45° közötti cserépfedéssel
készülhetnek.
(3) A területen lakóépület nem létesíthető. Telkenként egy lakás főrendeltetésű épületben
kialakítható.
(4) A lakóterülettel érintkező telekhatáron a megengedett zajkibocsátás mértéke nappal 55
dB(A), éjjel 45 dB(A) nagyságú lehet. A követelmény kielégíthető csendes technológia
alkalmazásával, vagy zajárnyékolással.
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Gksz-2 jelű építési övezet részletes előírásai
50. §
(1) A Gksz-2 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
Építmény/telek
viszonya

legkisebb kialakítható
egy telken belül
építhető max.
lakásszám
beépítési mód
Burkolt felület %
beépíthető legkisebb
telek nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

terület (m2) 2000
szélesség (m)
mélység (m) szabadonálló
max. 25
2000

előkert
oldalkert
hátsókert

kötelező építési vonal
Építmény

legnagyobb

40 %
35
Szt szerint
Szt szerint
min. 6 m
A 11-es úttal párhuzamos
építési határvonal
7,5

építménymagasság (m)
Szintterületi mutató
Közművesítés

legkisebb 4,0
max. 1,5
teljes

(2) A területen lakóépület nem létesíthető.
(3) Az épületek alagsor, földszint + beépíthető magastető formában alakítandó ki.
(4) A területen gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató ill. iroda funkció helyezhető el.
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Gksz-3 jelű építési övezet részletes előírásai
51. §
(1) A Gksz-3 jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
legkisebb kialakítható
terület (m2) 7000
szélesség (m)
mélység (m) Építmény/telek
egy telken belül építhető max.
viszonya
lakásszám
szabadonálló
beépítési mód
Burkolt felület %
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
20 %
beépítettség max.%
35
zöldfelület min. %
építési hely (m)
előkert 10
oldalkert 6
hátsókert min. 6 m
kötelező építési vonal
Építmény
építménymagasság
legnagyobb 6
(m)
legkisebb Szintterületi mutató
Közművesítés

teljes

(2) A területen üzemanyagtöltő csak a kötelező védőövezet kialakítása mellett helyezhető el.
Amennyiben a rendeletben megállapított védőövezet nagysága nem alakítható ki, úgy
előzetesen meg kell kérni az illetékes KÖFE az eltérés engedélyezését.
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Mezőgazdasági üzemi létesítmények övezete
G-M
52. §
(1) A G-M jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat
terület (m2)
Telekalakítás
legkisebb kialakítható
szélesség (m)
mélység (m)
Építmény/telek
egy telken belül építhető max.
viszonya
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)
előkert
oldalkert
hátsókert
kötelező építési vonal
Építmény
építménymagasság
legnagyobb
(m)
legkisebb
díszítés, tagozat

tartalmazza:
5000
40
30
15
15
15
6,0
-

(2) Az övezet mezőgazdasági célú üzemi létesítmények (üvegház, állattartó telep, kísérleti
telep, termékfeldolgozó, -tároló és -forgalmazó építmény, mezőgazdasági géptelep)
elhelyezésére szolgál.
(3) Az övezetben a gazdálkodást kiszolgáló építmények építhetők. Kereskedelmi szállásférőhelyül szolgáló épület csak szabályozási terv alapján épülhet.
Az övezetben önálló lakóépület nem, csak szolgálati lakás építhető.
(4) Az övezetben működő létesítmény üzemeltetőjének gondoskodni kell a keletkezett
folyékony és szilárd hulladék telken belüli ártalommentes gyűjtéséről, átmeneti tárolásáról,
esetleg előkezeléséről, valamint rendszeres elszállításáról.
(5) A telek határoló területein legalább 10 méter széles, fásított, cserjeszinttel is rendelkező
zöldfelület telepítendő.
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Különleges rekreációs terület övezete
Kr
53. §

(1) A Kr jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
Építmény/telek
viszonya

legkisebb kialakítható
egy telken belül építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

kötelező építési vonal
építménymagasság
(m)

Építmény
Közművesítés

terület (m2) 5000
szélesség (m) mélység (m) szabadonálló
15
60
előkert min. 10
oldalkert min. 5
hátsókert legnagyobb 7,5
10,0 (sportépítmények)
legkisebb teljes

(2) A különleges rekreációs terület – szigorúan szabályozott területhasználattal és egységes

kezelést igénylő területek kialakításával megvalósuló - a kirándulóforgalmat, turizmust, a
sportolást és a szabadidő eltöltését, a hosszabb időtartamú üdülést szolgáló egyedi funkciójú
terület.

(3) A területre a beépítés és felhasználás, a növénytelepítés részletes szabályainak

meghatározása érdekében, területegységenként elkészítendő elvi építési engedélyezési tervet
kell készíteni és engedélyeztetni, a települési főépítész által meghatározott, a célzott
felhasználásnak megfelelő tartalommal. A terv nem változtathatja meg a HÉSz - ben rögzített
beépítési paramétereket.

(4) A területen elhelyezhető:
−
−
−
−
−
−
−

több egységet tartalmazó üdülőépület, hosszabb idejű tartózkodásra
szálláshely szolgáltató épület,
üdülőtábor és camping,
sport- és szabadidős építmény, csónakház
közösségi szórakoztató és kulturális építmény,
vendéglátó épület
sporttevékenységhez kapcsolódó állattartó épület

A területen más rendeltetésű épület kivételesen sem helyezhető el.
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Különleges sportterület övezete
Ks
54. §

(1) A Ks jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Telekalakítás
Építmény/telek
viszonya

legkisebb kialakítható
egy telken belül építhető max.
lakásszám
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

Építmény

Közművesítés

kötelező építési vonal
építménymagasság
(m)

terület (m2) 5000
szélesség (m) mélység (m) 1 db szolgálati
szabadonálló
10 %
50 %
előkert 10 m
oldalkert hátsókert legnagyobb 6 m
10 m (sportcsarnok,
uszoda)
legkisebb Teljes

(2) A különleges sportterület nagykiterjedésű, sportolási célú létesítmények elhelyezésére
szolgál.

(3) Gondoskodni kell a sportpályák környezetének zöldfelületi rendezéséről, a terület
tájbaillesztéséről, lehetőleg döntően honos dísznövények alkalmazásával.
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Temető terület övezete
Kt
55. §
(1) Az övezetben a temetkezés céljait szolgáló, valamint az azokat kiegészítő építmények,
(ravatalozó, kápolna, kegyeleti hely, szerszámtároló, őrzés építményei) helyezhetők el.
(2) A beépítés módja szabadonálló, beépítettség max. 5%, építménymagasság max. 4,5 m.
(3) A zöldfelület aránya min. 70%.
(4) A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 100%-ban zöldfelületként kell
figyelembe venni.
(5) A temető jelenlegi növényállományát meg kell őrizni, illetve fenntartási terv alapján
gondozni és fejleszteni kell. Fakivágás csak balesetveszély vagy a fák biológiai pusztulása
esetén történhet.
(6) Új temető területén a telekhatáron belül 10 m-es védő zöldsávot kell kialakítani. A
temetőrész használatbavételével a védőfásítást háromszintű növényállománnyal kell
létrehozni.
(7) A temető területének rendezése, átalakítása csak kertépítészeti terv alapján történhet.
(8) A temető területén tervezett zöldsáv mellett, minimum 3 m széles fenntartó utat kell
folyamatosan kiépíteni.
(9) A temetőn belül keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell
kezelni. A hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell kijelölni, és
rendszeresen elszállítani - kivéve a szerves hulladékot, amennyiben az a helyszínen
komposztálásra kerül. A szerves és szervetlen hulladékot egymástól elkülönített, zárt - szerves
hulladék esetén áttört - tárolóban, esztétikusan takarva kell elhelyezni.
(10)
Az OTÉK előírásainak megfelelően a temető telkén belül parkolási lehetőséget kell
biztosítani. A létesítendő parkolóegységek számának megállapításához a temető területének
minden használatba vett 500 m2-e után egy személygépkocsi számára kialakított
parkolóhelyet kell kialakítani.
Bánya terület övezete
Kb
56. §
(1) Az övezetbe tartozik a Csódi-hegy külszíni kőfejtő területe: bányaudvarai, meddőhányói,
építményei és tájrendezett területei.
(2) Az övezetben a nyersanyag kitermelés és feldolgozás céljait szolgáló, valamint az azokat
kiegészítő építmények (törő és osztályozó, szállítószalag, bányaút, kiszolgáló épületek, őrzés
építményei stb.) és létesítmények (pl. meddőhányó) helyezhetők el.
(3) A beépítés módja szabadonálló, beépítettség max. 20%, építménymagasság max. 7,5 m.
(4) A bányaterület jelenlegi növényállományát meg kell őrizni, illetve azt a bányaművelőnek
fenntartási terv alapján gondozni és fejleszteni kell. Fakivágás csak a bányaművelés
előrehaladása, a balesetveszély elhárítása vagy a fák biológiai pusztulása esetén történhet.
(5) A meddőhányók rendezése, átalakítása csak a bányaművelő által készítetett rekultivációs
és tájrendezési terv alapján történhet. A rekultivációs és tájrendezési terv az Önkormányzattal
egyeztetendő.
(6) A bányaterületen a telekhatáron belül legalább 16 m széles 3 szintű zöldsávot kell
létrehozni a szomszédos területek védelme érdekében.
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(7) A bányaterületen keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell
kezelni. A hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell kijelölni, és
rendszeresen elszállítani.
V-B

Bánya védőövezete
57. §

(1) A bányatelek határártól számított egyedileg megállapított repeszhatás elleni biztonsági
távolság 300 m.
(2) A védőövezeten belül valamennyi építési vagy telekalakítási eljárásba a bányavállalkozót
ügyfélként kell bevonni.
(3) A védőövezeten belül elsősorban erdőművelés,
növénytermesztés és állattenyésztés engedélyezhető.

nem

étkezési

céllal

történő

V-Bsz Bánya szeizmikus biztonsági övezete
58. §
(1) A bányatelek határártól számított egyedileg megállapított szeizmikus biztonsági távolság
2.236 m.
(2) Az övezeten belül valamennyi építmény a megengedett legnagyobb rezgési sebesség
vonatkozásában az alábbi paraméterekkel engedélyezhető:
Panel és statikailag nem teljes értékű építményekre

5 mm/sec

Statikailag kifogástalan építményekre

10 mm/sec

Vasbeton, vagy acélvázas építményekre

20 mm/sec

(3) Az övezeten belüli ingatlanra vonatkozó építési engedély kiadásakor az építtetőt
(tervezőt) a bányaműveléssel járó hatásokról és az építménnyel szemben támasztott statikai
követelményekről tájékoztatni kell.
Közkert funkciójú magán tulajdonú
zöldfelület övezetei (Kz)
Kz-1
59. §
(1) Az övezetbe tartoznak a magántulajdonú, korlátozottan közhasználatú zöldfelületek
(kálvária és a lakópark kertje).
(2) Az övezetben a megközelítést és pihenést szolgáló építmények helyezhetők el.
(3) A meglévő növényállomány eltávolítása csak a növényzet biológiai pusztulása esetén,
annak megfelelő pótlásával lehetséges.
(4) A zöldfelület rendezése, átalakítása csak kertépítészeti terv alapján történhet.
Kz-2
60. §
(1) Az övezetbe tartozik a magántulajdonú,
fogadókertje, ami nem lehet kisebb 5000 m²-nél.

korlátozottan

közhasználatú

lakópark

(2) Beépítettsége max. 5%, 4,5 m építménymagassággal.
(3) A meglévő növényállomány eltávolítása csak a növényzet biológiai pusztulása esetén,
annak megfelelő pótlásával lehetséges.
(4) A zöldfelület rendezése, átalakítása csak kertépítészeti terv alapján történhet.
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Különleges nagy zöldfelületi arányú intézmény övezete
Kni
61. §
(1) A Kni jelű építési övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
terület (m2) 1 000
Telekalakítás
legkisebb kialakítható
szélesség (m) mélység (m) Építmény/
egy telken belül építhető max.
telek viszonya
lakásszám
szabadonálló
beépítési mód
beépíthető legkisebb telek
szélessége (m)
beépíthető legkisebb telek
nagyság (m2)
beépítettség max.%
zöldfelület min. %
építési hely (m)

kötelező építési vonal
építménymagasság
(m)

Építmény

25 %
75 %
előkert oldalkert hátsókert legnagyobb 7,5 m
legkisebb teljes

Közművesítés

(2) A különleges nagykertes intézmény övezet területén elhelyezhető épületek:






Szálláshely szolgáltató épület
lakóépület
nem zavaró hatású egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
igazgatási épület,
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

(3) A területre a beépítés és felhasználás, részletes szabályainak meghatározása érdekében,
területegységenként elkészítendő elvi építési engedélyezési tervet kell készíteni és
engedélyeztetni, a települési főépítész által meghatározott, a célzott felhasználásnak
megfelelő tartalommal. A terv nem változtathatja meg a HÉSz - ben rögzített beépítési
paramétereket.
(4) A terület beépítésének megkezdéséig a területet átmenetileg mezőgazdasági termelés
céljára kell hasznosítani.
(5) A tájkarakter megőrzése és a környezeti terhelés csökkentése céljából az eltérő, egymást
zavaró területhasználatok elválasztására a telekhatáron, telken belül többszintű növénysávot
kell kialakítani. A növénysávot túlnyomórészt honos és a termőhelyre jellemző fásszárú fajok
felhasználásával kell telepíteni. A növénysáv – a tervezett tevékenységek függvényében –
rekreációs célokat is szolgálhat. A növénytelepítési kötelezettséggel éríntett telekrészek a
HÉSZ függelékében van feltüntetve.
(6) Az övezetben lévő fásítások megőrzendők.
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B. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI
Zöldterület Övezetei
Közpark övezet
Z-Kp
62. §
(1) A Z-Kp jelű övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
(2) A közpark pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, jellemzően növényzettel fedett,
nagyobb vonzáskörzettel rendelkező zöldterület.
(3) Az övezetben a pihenést és rekreációs célokat szolgáló építmény, illetve a terület
fenntartásához szükséges épület, építmény és közművek helyezhetők el.
(4) Az övezetben parkoló nem alakítható ki.
(5) Az övezetben található telkek összevonhatók, de tovább nem oszthatók.
(6) Az övezetben csak a hagyományos településképbe illeszkedő építmények helyezhetők
el. Az építési engedély kérelemhez a szomszédos telkek beépítését is ábrázoló
látványtervet, valamint kertépítészeti és tereprendezési tervet kell benyújtani.
(7) A közparknak közútról közvetlenül megközelíthetőnek kell lenni.
(8) A közpark kialakítása kertépítészeti terv alapján történhet.
(9) A közparkon belül keletkezett hulladékot a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint
kell kezelni. A hulladékgyűjtő helyet gépjárművel könnyen megközelíthető helyen kell
kijelölni és rendszeresen elszállítani. A szerves és szervetlen hulladékot egymástól
elkülönített, zárt – szerves hulladék esetén áttört – edényzetben, esztétikusan takarva
kell elhelyezni.
Közkert övezet
Z-KK
63. §
(1) A Z-Kk jelű övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
(2) A közkert övezetbe a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló, jellemzően növényzettel
fedett, kisebb vonzáskörzettel rendelkező zöldterületek tartoznak.
(3) Az övezetben található telkek összevonhatók, de tovább nem oszthatók.
(4) A közkertnek közútról megközelíthetőnek kell lennie.
(5) Az övezetben parkoló nem alakítható ki.
(6) A közkert kialakítása kertépítészeti kiviteli terv alapján történhet.
Mezőgazdasági Terület Övezetei
64. §
(1) A mezőgazdasági területekhez a következő övezetek tartoznak:
•

általános mezőgazdasági terület övezetei (MÁ-1, MÁ-2, MÁ-3, MÁ-4, MÁ-5, MÁ-Szt1,
MÁ-Szt2, MÁ-Szt3)

•

kertes mezőgazdasági terület övezete (MK-1, MK-2)

(2) Mezőgazdasági területek övezeteibe tartoznak a szántó, gyep, szőlő, gyümölcsös, nádas
és halastó művelési ágba sorolt területek, valamint az üzemi utak (dűlő utak) és a tanyák
területei.
(3) A mezőgazdasági építmények kialakítása során figyelembe kell venni a település
hagyományos gazdasági építményeinek stílusát, tér- és formavilágát, anyaghasználatát.
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(4) A mezőgazdasági területen lapostetős épület nem építhető, a nyeregtetős épület
tetőhajlásszöge 30-40° között lehet. A homlokzatok felületképzésére csak hagyományos és
természetes építőanyag (tégla, kő, fa, vakolat stb.) alkalmazható; tetőzetéhez csak égetett
agyagcserép használható.
(5) Együttesen 200 m²-nél nagyobb beépítés esetén az építésügyi hatósági engedélyezési
eljárás megkezdése előtt az építtető köteles kikérni az elsőfokú építési hatóság előzetes
véleményét.
(6) Mezőgazdasági területen építménynek nem minősülő, tartózkodás vagy tárolás céljára
szolgáló zárt objektumok (pl. konténer, lakókocsi, járműszekrény) nem helyezhetők el.
Általános mezőgazdasági terület övezetei (MÁ)
MÁ-1
65. §
(1) A övezetben művelési ágtól függetlenül kialakítható és beépíthető minimális telekméret
5.000 m², legkisebb telekszélesség 16 m.
(2) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen szőlő- és gyümölcstermesztésre hasznosíthatók.
(3) Az övezetben a szőlő- és gyümölcstermesztéssel összefüggő termékfeldolgozás és tárolás
céljára szolgáló építmények helyezhetők el. A beépítettség max. 3,0%. Építménymagasság
max. 4,5 m.
(4) Ideiglenes kerítés ( fából karám, drótháló, faléces ) létesíthető. Fóliasátor és üvegház az
övezetben nem létesíthető.
(5) Az övezet erdő művelési ágban nyilvántartott vagy beerdősült és üzemtervezett erdőként
nyilvántartott ingatlanok nem beépíthetők.
(6) Az övezetben meglévő fásítások, erdősávok csak biológiai pusztulás vagy balesetveszély
esetén, a törzsátmérők összegének megfelelő mennyiségű fa pótlásával számolhatók fel. A
pótlás a kitermelt faállomány telkén végzendő.
MÁ-2
66. §
(1) Az övezetben művelési ágtól függetlenül kialakítható és beépíthető minimális telekméret
200 000 m² (20 ha).
(2) Az övezet gyep, gyümölcsös és szántó művelési ágban nyilvántartott telkeken a
beépítettség max. 1,0 % lehet. Építménymagasság max. 4,5 m.
(3) Az övezet gyep művelési ágban nyilvántartott minimális beépíthető telekméretet elérő
telkén legfeljebb állattartásra szolgáló épület helyezhető el.
(4) A pincét az épülettel együttesen kell kialakítani.
(5) A gyepterületek fenntartását, kezelését a területek legeltetésével vagy kaszálással kell
végezni. A legeltetett állatlétszám meghatározásánál mindig a terület állateltartó képességének alsó határát kell figyelembe venni.
(6) Az övezet erdő művelési ágban nyilvántartott vagy beerdősült és üzemtervezett erdőként
nyilvántartott ingatlanok nem beépíthetők.
(7) Az övezetben meglévő fásítások, erdősávok csak biológiai pusztulás vagy balesetveszély
esetén, a törzsátmérők összegének megfelelő mennyiségű fa pótlásával számolhatók fel. A
pótlás a kitermelt faállomány telkén végzendő.
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MÁ-3
67. §
(1) Az övezetben művelési ágtól függetlenül kialakítható minimális telekméret 10 000 m2.
(2) Az övezet gyep művelési ágban nyilvántartott területein (Róka-hegy) legfeljebb
állattartásra ideiglenesen szolgáló villanypásztor és/vagy karám helyezhető el. Az egyéb –
szántó, nádas, halastó, szőlő, gyümölcsös – művelési ágban nyilvántartott területeken
építmény nem létesíthető.
(3) A gyepterületek fenntartását, kezelését a területek legeltetésével vagy kaszálással kell
végezni. A legeltetett állatlétszám meghatározásánál mindig a terület állateltartó
képességének alsó határát kell figyelembe venni.
(4) Az övezetben meglévő fásítások, erdősávok csak biológiai pusztulás vagy balesetveszély
esetén, a törzsátmérők összegének megfelelő mennyiségű fa pótlásával számolhatók fel. A
pótlás a kitermelt faállomány telkén végzendő.
MÁ-4
68. §
(1) Az övezetben szántó és gyep művelési ágú ingatlanokon kialakítható és beépíthető
minimális telekméret 10.000 m2.
(2) Az övezet szántó vagy gyep művelési ágban nyilvántartott minimális beépíthető
telekméretet elérő telkein elhelyezhetők a növénytermesztést, a növénynemesítést, az
ültetvények fenntartását és kezelését szolgáló, géptárolást, anyagtárolást szolgáló
építmények, max. 3 %-os beépítettséggel. Építménymagasság max. 7,0 m. Pince nem
létesíthető.
(3) Az övezet régészeti védelem alatt álló földrészletein továbbá elhelyezhetők a régészeti
emlékek bemutatását szolgáló építmények (Váradok).
(4) Az övezet erdő művelési ágban nyilvántartott vagy beerdősült és üzemtervezett erdőként
nyilvántartott ingatlanok nem beépíthetők.
(5) Az övezetben meglévő erdősávok csak biológiai pusztulás vagy balesetveszély esetén, a
törzsátmérők összegének megfelelő mennyiségű fa pótlásával számolhatók fel. A pótlás a
kitermelt faállomány telkén végzendő.
MÁ-5
69. §
(1) Az övezetben művelési ágtól függetlenül kialakítható és beépíthető minimális telekméret
100.000 m2(10 ha).
(2) Az övezetben a növénytermesztést, a növénynemesítést, az ültetvények fenntartását és
kezelését szolgáló, géptárolást, anyagtárolást szolgáló építmények helyezhetők el, max. 1 %os beépítettséggel. Építménymagasság max. 7,0 m. Pince az épülettel együtt létesíthető,
max. 100 m2.
(3) Az övezet erdő művelési ágban nyilvántartott vagy beerdősült és üzemtervezett erdőként
nyilvántartott ingatlanok nem beépíthetők.
(4) Az övezetben meglévő erdősávok csak biológiai pusztulás vagy balesetveszély esetén, a
törzsátmérők összegének megfelelő mennyiségű fa pótlásával számolhatók fel. A pótlás a
kitermelt faállomány telkén végzendő.
MEZŐGAZDASÁGI TERMESZTÉS ÖVEZETE TANYÁS BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL
MÁ-Szt1
70. §
(1) Az övezet elsősorban a szántóföldi növénytermesztés céljára szolgál, tanyás beépítés
lehetőségével.
(2) A legkisebb kialakítható telekméret 3000 m², legkisebb telekszélesség 40 m. Előkert
min. 10 m, oldalkert min. 3,0 m.
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(3) Az övezetben a mezőgazdasági termesztés és az állattartás építményei (állattartó telep,
tanya, szerszám- és terménytároló) helyezhetők el.
(4) Az övezet telkein legfeljebb egy lakóépület helyezhető el úgy, hogy a megengedett 3%os beépítettség egyharmad részét nem haladhatja meg. Építménymagasság max. 4,5 m.
(5) A tanyaépületek körül a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, honos lombos fákból álló
fásítás kialakítása szükséges.
MÁ-Szt2
71. §
(1) Az övezet elsősorban a szántóföldi növénytermesztés céljára szolgál, tanyás beépítés
lehetőségével.
(2) A legkisebb kialakítható telekméret 6000 m². Előkert min. 10 m, oldalkert min. 3,0 m
(3) Az övezetben a mezőgazdasági termesztés és az állattartás építményei (állattartó
létesítmény, tanya, farmgazdaság, szerszám- és terménytároló) helyezhetők el.
(4) Az övezet telkein legfeljebb egy lakóépület helyezhető el úgy, hogy a megengedett 3%os beépítettség felét nem haladhatja meg. Építménymagasság max. 4,5 m.
(5) A tanyaépületek körül a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, honos lombos fákból álló
fásítás kialakítása szükséges.
MÁ-Szt3
72. §
(1) Az övezet elsősorban a szántóföldi növénytermesztés céljára szolgál, tanyás beépítés
lehetőségével.
(2) A legkisebb kialakítható és beépíthető telekméret 200 000 m² (20 ha). Előkert min. 10
m, oldalkert min. 3,0 m.
(3) Az övezetben a mezőgazdasági termesztés, tárolás, feldolgozás és az állattartás
építményei (nagylétszámú állattartó telep, tanya, farmgazdaság) helyezhetők el.
(4) Az övezet szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott telkein elhelyezhető legfeljebb
1 db lakóépület úgy, hogy a megengedett 1 %-os beépítettség egyharmada lehet
lakófunkció. Az építménymagasság 4,5 m.
(5) Az övezet szántó művelési ágban nyilvántartott telkein legfeljebb 1 db lakóépület
helyezhető el úgy, hogy a 0,5 % -os beépítettség egyharmada lehet lakófunkció.
Építménymagasság max. 4,5 m.
(6) Pincét az épülettel együttesen lehet kialakítani, max. 100 m² alapterülettel.
(7) A tanyaépületek körül a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, honos lombos fákból álló
fásítás kialakítása szükséges.
Kertes mezőgazdasági területek övezetei (MK)
Kertes mezőgazdasági övezet
MK-1
73. §
(1) Az övezetbe az Öregszőlő-dűlő és a Csepri belterülethezhez közelebb eső része tartozik.
(2) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen kisparcellás kert, szőlő-, gyümölcsös, és
gyepterületként hasznosíthatók, másodsorban üdülési hasznosításúak.
(3) A legkisebb kialakítható telekméret 1500 m², legkisebb szélessége 14,0 m. Előkert min.
10 m, oldalkert min. 3,0 m.
(4) Az övezetben lakóépület nem helyezhető el.
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(5) Az övezetben gazdasági építmény vagy épület csak a telek kert, szőlő- vagy
gyümölcsösként való használata esetén helyezhető el. Beépítettség max. 3,0 %.
Építménymagasság max. 4,5 m.
(6) A pincét az épülettel együttesen kell kialakítani, alapterülete legfeljebb az építmény
alapterületének maximum kétszerese lehet.
(7) Az övezetben található fásítások megőrzendők.
MK-2
74. §
(1) Az övezetbe tartozik az Öregszőlő-dűlő és a Csepri belterülettől távolabb eső része,
valamint a Temető-dűlő és a Sajkó-dűlő.
(2) Az övezetbe tartozó területek elsődlegesen kisparcellás kert, szőlő-, gyümölcsös, és
gyepterületként hasznosíthatók, másodsorban üdülési hasznosításúak.
(3) A legkisebb kialakítható telekméret 2000 m², legkisebb szélessége 14,0 m. Előkert min.
10 m, oldalkert min. 3,0 m.
(4) Az övezetben lakóépület nem helyezhető el.
(5) Az övezetben gazdasági építmény vagy épület csak a telek kert, szőlő- vagy
gyümölcsösként való használata esetén helyezhető el. Beépítettség max. 3,0 %. Építménymagasság max. 4,5 m.
(6) A pincét az épülettel együttesen kell kialakítani, alapterülete legfeljebb az építmény
alapterületének maximum kétszerese lehet.
(7) Az övezetben található fásítások megőrzendők.
AZ ERDŐTERÜLET ÖVEZETEI
75. §
(1) Az erdőterületek közé tartoznak a település elsődleges rendeltetés szerinti gazdasági,
védelmi (védő és védett) és egészségügyi–szociális–turisztikai funkciójú erdőterületei.
(2) Az erdőterülethez tartozó övezetekben a gazdálkodást az 1996. évi LIV. törvényben
meghatározott erdőtervek szerint kell folytatni.
(3) Az erdőterület bárminemű igénybevétele esetén (termelésből való kivonás, időleges
igénybevétel, rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel) meg kell kérni az
erdészeti hatóság engedélyét.
GAZDASÁGI ELSŐDLEGES RENDELTETÉSŰ ERDŐÖVEZET
Eg
76. §
(1) Az övezetbe az elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdők tartoznak.
(2) Az övezetben épületet az Önkormányzat képviselő testülete engedélyével lehet elhelyezni.
(3) A legkisebb kialakítható telekméret 100 000 m², Beépítettség max. 0,5 %. Építménymagasság max. 3,5 m.
(4) A már korábban, engedéllyel beépített telkek épületeinek átalakítása csak a táblázatban
megadott beépítési százalékon és épületmagasságon belül engedélyezhető.
(5) Az övezetben az elsődleges rendeltetést nem veszélyeztető, vadászatot és
természetjárást szolgáló létesítmények elhelyezhetők a tulajdonos hozzájárulásával.
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Elsődlegesen védelmi rendeltetésű, védőerdők övezete
Ev
77. §
(1) Az övezetbe a talaj-, víz-, zaj-, illetve levegőtisztaság-védelmi célú erdőterületek
tartoznak.
(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
(3) A már korábban, engedéllyel beépített telkek épületeinek átalakítása csak a beépítési
százalék és építménymagasság növelése nélkül engedélyezhető.
Elsődlegesen védelmi rendeltetésű, védett erdők övezete
Ev-V
78. §
(1) Az övezetbe az országos, illetve a helyi jelentőségű védett természeti területek erdei
tartoznak.
(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
(3) A legkisebb kialakítható telekméret 100 000 m², Beépítettség max. 0,3 %. Építménymagasság max. 3,0 m
(4) Az övezetben csak az elsődleges rendeltetést szolgáló építmény helyezhető el, beleértve a
vadászatot, a természetvédelmi bemutatást és a természetjárást szolgáló építményeket is.
(5) A már korábban, engedéllyel beépített telkek épületeinek átalakítása csak a beépítési
százalék és építménymagasság növelése nélkül engedélyezhető.
(6) Erdőgazdálkodás csak a természetvédelmi érdekek figyelembevételével történhet.
(7) Az övezetben az elsődleges rendeltetést nem veszélyeztető időszakos üdülési és
sporttevékenység végezhető, a természetvédelmi hatóság engedélyével.
Elsődlegesen egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdők övezete
Ee
79. §
(1) Az övezetbe a Bergman-tó körüli, turisztikai célú pihenőerdei tartoznak.
(2) Az övezetben épület, építmény csak a 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken
helyezhető el, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel, legfeljebb 3,5 m építménymagassággal.
(3) Az övezetben csak az elsődleges rendeltetést szolgáló építmény helyezhető el, beleértve a
horgászatot, a természetkímélő testedzést, a pihenést, a természetjárást szolgáló
építményeket is.
(4) A már korábban, engedéllyel beépített telkek épületeinek átalakítása csak a beépítési
százalék és építménymagasság növelése nélkül engedélyezhető.
(5) Erdőgazdálkodás csak a pihenő funkció megőrzésével történhet.
(6) Az övezetben az elsődleges rendeltetésnek megfelelő, de az erdő ökológiai állapotát nem
veszélyeztető üdülési és sporttevékenység végezhető.
Honvédség Által Használt Erdő Övezete
Eh
80. §
(1) A övezetbe tartozik az állami tulajdonban lévő, a Magyar Honvédség által kezelt, intenzív
hasznosítás alatt nem álló, a Duna-Ipoly Nemzeti Park által fenntartott terület.
(2) Az övezetben épület nem helyezhető el.
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(3) Az övezetben épület, építmény csak a 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken
helyezhető el, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel, legfeljebb 3,0 m építménymagassággal.
(4) Az övezetben csak az elsődleges rendeltetést szolgáló építmény helyezhető el, beleértve a
vadászatot, a természetvédelmi bemutatást és a természetjárást szolgáló építményeket is.
(5) A már korábban, engedéllyel beépített telkek épületeinek átalakítása csak a beépítési
százalék és építménymagasság növelése nélkül engedélyezhető.
(6) Erdőgazdálkodás csak a természetvédelmi érdekek figyelembevételével történhet.
Vízgazdálkodási Terület Övezetei
Szentendrei-Duna medre és partja övezet
V-h
81. §
(1) Az övezetbe tartoznak a közigazgatási területnek azon részei, amelyek a SzentendreiDuna medrét és partját fedik le.
(2) A mederben és a parton a 46/1999 (III.18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően,
csak a meder használatával, a folyó, vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő
megfigyelő, jelző állomást, vízilétesítményt, továbbá kikötői, rév- és kompátkelőhelyi,
vízirendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni.
(3) Az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően – a természetvédelmi érdekek figyelembevételével – a parton szabályozási terv alapján közösségi, vízisport és sporthorgászati
építmények is elhelyezhetők. Beépítési mód szabadonálló.
(4) A legkisebb kialakítható telekméret 5 000 m², a beépítettség max. 0,5 %. Építménymagasság max. 4,5 m.
(5) Az övezet területén található erdők védelmi rendeltetésű erdőként kezelendők.
(6) Az övezetben mindennemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, vegyszer és
más környezetszennyező anyag tárolása tilos.
Vízműterület övezet
V-v
82. §
(1) Az V-v jelű övezet részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
(2) Az övezetbe tartoznak az üzemelő felszín alatti ivóvízkiviteli művek vízjogi üzemeltetési
engedélyében meghatározott belső és külső védőterületei, a vízműkutak és a vízmű
szolgáltatók egyéb üzemi létesítményeinek (pl. tározó medencék) területe.
(3) Az övezetben kizárólag a vízgazdálkodás építményei, illetve az övezet rendeltetésének
megfelelő kiszolgáló építmények helyezhetők el.
(4) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.
Az épületek tetőhajlásszöge 40 ° lehet.
(5) Az övezet beépítetlen területét gyepterületként kell fenntartani és kezelni.
(6) Az övezetben mindennemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, vegyszer és
más környezetszennyező anyag tárolása tilos.
Tározótó medre és partja övezet
V-t
83. §
(1) Az övezetbe a Kalicsa-patak felduzzasztásával létrejött tározótó, Bergman-tó területe
tartozik.
(2) Az övezetben épület nem helyezhető el.
(3) Az övezetben elsősorban a horgászat, a pihenés és az árvízvédelem céljait szolgáló
építmények helyezhetők el, az illetékes vízügyi szakhatóság hozzájárulásával.
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(4) Az övezetben mindennemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, vegyszer és
más környezetszennyező anyag tárolása tilos.
(5) Az övezetben lévő fásítások megőrzendők.
Felszíni kisvízfolyások medre és partja övezet
V-vf
84. §
(1) Az övezetbe a patakok medre és partja tartozik.
(2) A felszíni vízfolyások medre és partja helyi szintű ökológiai folyosók, ezért a patak menti
potenciális vizes élőhelyek fennmaradását biztosítani kell.
(3) A felszíni kisvízfolyások partéltől számított 6 m-es sáv nem beépíthető terület.
(4) Az övezetben csak a vízügyi jogszabályokban meghatározott építmények helyezhetők el.
(5) Az övezetben bárminemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, vegyszer vagy
más környezetszennyező anyag tárolása tilos.
(6) A vízfolyások menti erózióvédelmet szolgáló gyep- és erdősáv rekreációs hasznosítása
megengedhető, ha ez nem gátolja a talaj- és vízvédelmi rendeltetést.
C. VÉDELMI CÉLÚ ÖVEZETEK
Táj- és Természetvédelmi Övezetek
Nemzeti Park és pufferterületei övezet
85. §
(1) A Nemzeti Park területére vonatkozóan a 1996. évi LIII. Törvény rendelkezéseit, valamint
a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997 (XI.20.) KTM rendelet előírásait kell
figyelembe venni.
(2) A Duna-Ipoly Nemzeti Park területébe tartozó földrészletek felsorolását a HÉSZ 2. sz.
függeléke tartalmazza. A pufferterületek közé tartozó földrészleteket a HÉSZ 2. sz. függeléke
tartalmazza.
(3) Az övezeten belül mindennemű tevékenység (építési tevékenység, művelési ág
változtatás) csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet.
(4) A pufferterületen belül tilos vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, műtrágyát használni,
a védett terület élőhelyeit zavaró zaj- és rezgésterhelést okozó tevékenységet folytatni.
Natura 2000 terület és természeti terület övezete
TT
86. §
(1) Az övezeten belül található természet-megőrzési területeken bárminemű tevékenység
csak az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Korm. rendelete szerint végezhető. A természeti területekre vonatkozóan az
1996. évi LIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A Natura 2000 kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület által lefedett
földrészletek listáját a HÉSZ 2. számú függeléke tartalmazza.
(3) A Duna menti hullámtér a 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet 6.§.(3) értelmében
természeti területként kezelendő.
(4) A természeti területeken kizárólag erdőgazdálkodási, gyepgazdálkodási, ill.
vízgazdálkodási tevékenység folytatható az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével.
(5) A természeti területeken épület nem helyezhető el.
(6) A Natura 2000 területek belterületbe nem vonhatók.
(7) A Natura 2000 terület védelmi céljait korlátozó vagy sértő tevékenység végzéséhez a
természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
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(8) A Natura 2000 terület védelmi céljainak megfelelő, azokat nem veszélyeztető, a védendő
élőhelyek fennmaradását és zavartalanságát biztosító építési és gazdálkodási tevékenység
korlátozás nélkül folytatható.
(9) Az övezethez tartozó területeken művelési ág váltás csak a természetvédelmi hatóság
engedélyével történhet.
Országos jelentőségű ökológiai hálózat területe övezet
V-Ö
87. §
(1) Az övezetben mindennemű tevékenység csak a 2003. évi XXVI. Törvény az Országos
Területrendezési Tervről szóló törvény adott övezetre vonatkozó előírásai szerint végezhető.
(2) Az övezetben biztosítani kell a természetközeli élőhelyek közötti ökológiai kapcsolat
fennmaradását.
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület övezete
V-Htt
88. §
(1) Az övetezbe a helyi értékvédelmi rendelet által védetté nyilvánított Dunapart szakasz (a
Kisoroszi-révtől a kőrakodóig) és a 52/2000. (VI.5.) önkormányzati határozattal kiegészített
Dunaparti föveny területe tartozik.
(2) Az övezetbe tartoznak továbbá a településrendezési terv által helyi természetvédelmi
oltalomra javasolt területek, amelyek a következők:


Katolikus templom kertje: A kertben található idős nagylevelű hárs valamint a
többi fa, főleg korai juhar dendrológiai értéket képvisel. A kert kialakítása,
útvonalvezetése, az elhelyezett emlékművek, feszület és szobrok
kertépítészeti és kultúrtörténeti értéket képviselnek.



Öreg Kálvária: A nemzeti park védett erdője és a belterület határán található
érdekes süllyesztett kis kápolna előteréből csodálatos kilátás nyílik a bogdáni
Dunakanyarra. A kápolna és környezete helyi jelentőségű kultúrtörténeti és
tájképi érték.

(3) A helyi jelentőségű természetvédelmi területeken ipari és bányászati tevékenység nem
engedélyezhető, lakó- és gazdasági épület létesítése az építési övezeti szabályozásnak
megfelelően és csak a természeti értékek védelmével összeegyeztethető módon történhet.
(4) A helyi jelentőségű természetvédelmi területekre az illetékes természetvédelmi
szakhatóság által véleményezett kezelési tervet kell kidolgozni. A helyi jelentőségű
természetvédelmi területeken folyó építési és egyéb területfelhasználási tevékenység csak a
kezelési tervben előírtak betartásával történhet. A kezelési terv tartalmának összhangban kell
lennie a település Helyi Építési Szabályzatával.
(5) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának
megőrzéséről, bemutathatóságáról a tulajdonosokkal megegyezve az Önkormányzat köteles
gondoskodni.
Vízminőségvédelmi övezetek
89. §
(1) A szabályozási tervben kijelölt vízbázis védőövezeteken (üzemelő vízbázisok védőterülete,
távlati vízbázis "A" és "B" hidrogeológiai védőterülete) be kell tartani a 123/1997 (VII.18.)
Korm. rendelet 5. sz. mellékletének beépítésre, üdülésre, ipari és mezőgazdasági
tevékenységre, közlekedésre és egyéb tevékenységekre vonatkozó előírásait.
V-V

Üzemelő felszín alatti ivóvízkiviteli mű védőterülete övezet

V-HA Távlati felszín alatti vízbázis ’A’ hidrogeológiai védőterülete övezet
V-HB Távlati felszín alatti vízbázis ’B’ hidrogeológiai védőterülete övezet
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V-F

Felszíni vizek védőövezete
90. §

(1) Az 1996. évi LIII. törvény alapján tilos a Duna partvonalától számított 1000 méteren belül
– a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a vizekre és a vízben élő
szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése.
(2) A kisvízfolyások és a Bergman-tó partvonalától számított 50-50 méteren belül külterületen
épület, építmény létesítése csak teljes közművesítés esetén engedélyezhető.
(3) Az 50-50 méteres sávon belül kisvízfolyások és a Bergman-tó medrét és partját övező fás
növényzet a parterózió csökkentése érdekében megőrzendő, ha az nem akadályozza az
árvízvédelmi és rekreációs célú meder- és partfenntartási munkákat.
(4) Az 50 méteres védősávon belül– a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével
– a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése tilos.
EGYÉB VÉDŐÖVEZETEK
V-T
Temető védőövezete
91. §
(1) A temető telkétől megtartandó védőtávolság 25 m. Az övezetekben zajos, bűzös vagy
más módon környezetet szennyező ipari- és szolgáltató tevékenység nem engedélyezhető.
(2) A védőtávolságon belül állattartó tevékenység nem folytatható, vízkivételi hely nem
létesíthető, étkezési célra történő növénytermesztés, valamint a talaj állékonyságát
befolyásoló tevékenység nem folytatható.
(3) A temető bejárataitól mért 50 m-es távolságon belül zajos, vagy kegyeletsértő
tevékenységet folytatni, ilyen jellegű épületet elhelyezni tilos.
V-D

Felszámolandó dögkút védőövezete
92. §

(1) A felszámolt dögkút helyén, a megszüntetett állati hulladékemésztő verem területén a
mezőgazdasági művelés, ill. legeltetés a megszűnéstől számított 5 évig tilos.
V-B

Bánya védőövezete

93. §
(1) A bányatelek határártól számított egyedileg megállapított védőtávolság 300 m.
(2) A védőtávolságon belül új épület nem helyezhető el.
(3) A védőövezeten belül elsősorban erdőművelés, nem étkezési céllal
növénytermesztés és állattenyésztés engedélyezhető.
V-K

történő

Országos főút védőövezete
94. §

(1) A településen átmenő 11. számú főút külterületi szakaszán a tengelytől számított 50 - 50
méteres védőtávolság megtartandó.
(2) A védőtávolságon belül a tengelytől számított 30 - 30 méteres sávban építmény nem
helyezhető el.
Övezettől független értékvédelem
95. §
(1) Helyi védelem alá kerülnek az alábbi fák és fasorok:
• Kossuth L. utca: vegyes gömbjuhar és hársfa fasor
• Táncsics Mihály utca: vegyes hamisciprus és tuja fasor
• Erzsébet kirné utca: kétoldali csörgőfa fasor
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• A Polgármesteri Hivatal előtti idős hársfa
• Katolikus temető: hársfa sor
• Hegyalja utca fasora és iskolakert idős fái
• A Posta kertjében álló idős vadgesztenye, törökmogyoró és császárfa
• Az óvodakert 2 idős vadgesztenye fája
(2) A fákat kivágni csak a fa pusztulása esetén, illetve balesetveszély elhárítása céljából
lehet. A kivágott fát csak a jelenlegi fajú fával, vagy az utcaképbe illeszkedő, az előző fajhoz
hasonló habitusú egyedekkel, egyöntetűen lehet pótolni.

Közlekedési és közműterületek
Általános előírások
96. §
(1) Közlekedési területbe az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a közterületen lévő
gépjármű várakozóhelyek, járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési
rendszere, vízi közlekedés építményei tartoznak. A közlekedési területeket és létesítményeket,
azok szabályozási szélességeit a szabályozási terv ábrázolja.
(2) A területen a közlekedési és közmű építmények és műtárgyak helyezhetők el.
(3) A település közigazgatási határán belül kialakítandó új utak esetében a következő
szabályozási illetve kisajátítási szélességeket kell betartani.
a. új helyi gyűjtőutak

min 16 m

b. új helyi kiszolgáló utak (lakóutcák)

min 12 m

c.

min 8,0 m

meglévő utcák

(4) A teljes közigazgatási területen újonnan kialakítandó utak esetében az ÚT-2-1.201:2004
számú útügyi műszaki előírásokat kell betartani.
(5) A parkolóhelyek kialakítását az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza.
(6) A közterületek, parkolók kialakítása engedélyköteles tevékenység.
(7) A külterületi összekötő illetve a belterületi kiszolgáló utakat gyepes padkával és folyókával
kell kialakítani.
(8) A meglévő utcafásítások megőrzendők. A belterületi, legalább 12,00 méter széles
szabályozási szélességgel rendelkező kiszolgáló utak zöld sávjának kialakításakor a településre
jellemző növényfajokat és -fajtákat kell alapul venni.
(9) A 11. sz. főút, a külterületi szakasza mentén a közúti űrszelvényben lévő fasorok
megőrzendők, felújítandók. Fakivágás csak a fák biológiai pusztulása vagy közlekedésbiztonsági okból történhet.
(10) A parkolókat fásítottan kell kialakítani, 4 parkolóhelyenként 1db. nagy lombkoronát
növelő fát szükséges ültetni.
(11) Közutak tervezési osztálya:
11 sz II. rendű főút kül-/belterületen
Lakó, kiszolgáló utak belterületen

K.IV.A./ B.IV.d.C.
B.VI.d.
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Közlekedési területek
97. §
(1) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén új létesítményt
elhelyezni csak a területsáv megtartásával lehet.
(2) Az utak megépítését a kijelölt helybiztosítással kell lehetővé tenni.
(3) Az utak helybiztosításának területén építmények csak meghatározott időre szóló létesítési
engedéllyel és kártérítési igény nélkül építhetők.
(4)

A 11. sz főút külterületi szakaszain a védőtávolság a szabályozási terven jelölt
tengelytől mért 50-50 m, amelyen belül a tengelytől 20 m-re helyezhető el kerítés, 30
m-en kívül épület. Az út telekhatára és a tengelytől mért 20 m-es sáv között csak
szervízút vagy közmű helyezhető el.

(5)

Önálló nyomvonalon vezetett, újonnan kialakított kerékpárút szabályozási szélessége
minimum 4 m.

(6)

Tervezett új létesítmények parkolási igényei telken belül elégítendők ki. A telken belül
nem kielégíthető parkolást az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

(7)

A Szabályozási terven és a Külterületi övezeti tervlapon jelölt kerékpárút nyomvonal
javaslat érvényű. A kerékpárút megvalósítása során a vonatkozó érvényben lévő útügyi
műszaki előírásoknak megfelelően a nyomvonal változhat.
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III.

FEJEZET

Közműellátás, Közműlétesítmények
Általános előírások
98. §
(1) A közműhálózatok és közműlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a
megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.
(2) A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságait biztosítani kell. A
védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása
esetén engedélyezhető.
(3) Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-,
épület-, műtárgyépítés stb.) esetén a kivitelezés során a meglevő közművezetékek
nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző meglevő közművezetékek,
vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint
kell kivitelezni.
(4) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor,
vagy szabványos keresztezés kiépítésekor azoknak -szükség esetén- egyidejű
rekonstrukciójáról is gondoskodni kell.
(5) Épületek építésére engedély csak az övezeti előírásoknak megfelelő közművesítés
biztosítása esetén adható.
(6) A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel
egyeztetni kell a célszerű közös kivitelezés érdekében.
(7) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos
területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a
távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható
közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem
szabad elépíteni.
(8) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezését a településképi követelményeknek megfelelően – különös tekintettel a védett területekre és épületekre, lehetőleg a
föld alatt kell megoldani.
(9) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek, vagy
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.
(10)
Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, ill. a
meglevő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell.
(11)

Új útnyitásoknál a közművek egyidejű kiépítéséről gondoskodni kell.

(12)
Az utak közvilágítását és az intézmények és telephelyek térvilágítását összehangoltan
kell megvalósítani.
(13)
A település teljes közigazgatási területén közművet vezetni csak abban az esetben
lehetséges, ha az út szélessége min. 8 méter. Ettől eltérni csak azokban az esettekben lehet,
ahol a szabályozási terv eltérő útszélességeket, szabályozási szélességeket állapít meg.
Víziközművek
99. §
(1) Lakóházra építési engedély a település beépítésre szánt területén csak akkor adható, ha a
vezetékes ivóvízellátás biztosítható.
(2) Telken, földrészleten ivóvízbekötés csak akkor engedélyezhető, ha a szennyvíz elvezetése, vagy elhelyezése megoldott.
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(3) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még
átmenetileg sem engedélyezhető.
(4) A felszínen elfolyó vizek szikkasztását telken belül kell megoldani. Ahol kiépítésre kerül a
község csapadékvíz elvezető rendszere, ott a telkek csapadékvize a rendszerbe – létesítési
engedéllyel - bevezethető.
(5) Beépítésre nem szánt területen zárt szennyvíztározó medencében kell a keletkező
szennyvizeket összegyűjteni. A zárt szennyvíztározó medencékből az összegyűjtött
szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell szállítani. Szennyvízszikkasztó műtárgyak
létesítése nem engedélyezhető.
(6) A szennyvízcsatorna megépítése után, a csatornával ellátott területeken az építési
engedélyt kiadni, csak a csatornára történő rákötés igazolásával lehet.
(7) A vállalkozási területen keletkező, a megengedettől eltérő szennyezettségű szennyvizeket
telken belül elő kell tisztítani (olaj-, zsír-, hordalékfogó stb.), a közcsatornákba csak megfelelő
előtisztítás után szabad bevezetni. Az előtisztítást a hatóságok által előírt mértékben kell
elvégezni.
(8) Új utcanyitásoknál, meglévő utak, utcák rekonstrukciójánál, útépítéseknél - a
településkép megőrzése érdekében - lehetőleg nyílt, gyepes vízelvezető árkot kell építeni
illetve helyreállítani.
Energiaközművek
100. §
(1) Az épített villamos hálózatok szabvány szerint rögzített biztonsági övezetét szabadon kell
hagyni. 120 kV-os vezeték biztonsági övezte a szélső áramvezetőktől vízszintesen és a
nyomvonalaikra merőlegesen mért 13-13 m távolságban levő függőleges síkokig terjed, a
szélső szálak távolságát a nagyfeszültségű 120, ill. a középfeszültségű 20 kV-os oszlopra
fektetve figyelembe véve ez 18-18 m a tartóoszlopsor tengelyétől mérve. A 20 kV-os vezeték
védőtávolsága külterületen 5-5 m, belterületen 2,5 - 2,5 m a szélső szálaktól. A szélső szálak
távolsága 3 m.
(2) A helyi védelem alatti területen új villamos energia közép- és kisfeszültségű, közvilágítási
hálózatokat építeni csak földkábeles módon lehetséges.
(3) Ahol a meglevő hálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre fennmarad, területgazdálkodási
szempontból, az utca-bútorozási és utca-fásítási lehetőség biztosítása érdekében a
hálózatokat közös oszlopsorra kell összevonni. Ezekben az utcákban párhuzamosan új
oszlopsor elhelyezésére engedély nem adható. Oszlopsorral terhelt utcában új villamos
energia, vagy hírközlő hálózat már csak kábelfektetéssel engedélyezhető.
(4) A földgázvezeték biztonsági övezete a földgázvezeték falsíkjától nagy- középnyomású
vezeték esetén 5-5 m. A közép- és kisnyomású vezeték biztonsági övezete az átmérőtől
függően jobbra-balra 3-3 m.
(5) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem
helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb
homlokzatára szerelhetők.
(6) A távközlési hálózatot létesítésekor ill. rekonstrukciójakor célszerű földkábelbe, ill.
alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építeni. A föld feletti vezetés fennmaradásáig,
területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a
biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a hírközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron
kell vezetni.
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IV. FEJEZET
Beépítésre szánt területek szabályozása az átminősítésig
101. §
(1) Beépítésre szánt, de az ingatlan-nyilvántartásban külterületi ingatlanként nyilvántartott
telkeken az övezeti előírások szerinti épületre építési engedélyt csak a telkek művelésből való
kivonását követőn lehet kiadni. Ezeknek a telkeknek a belterületbe vonására az építési telkek
és szabályos útkapcsolatok kialakítását követően kerülhet sor. A belterületbe csatolás
feltételeiről és időpontjáról az önkormányzat külön határozatban dönt.
(2) A fenti rendelkezés nem vonatkozik a szabályozási tervkészítési kötelezettséghez kötött,
SZT jelű területekre, amelyeken építési tevékenységet folytatni csak a tömb egészére készülő
szabályozási terv jóváhagyása továbbá a terület belterületbe csatolása után lehet építkezni.
(3) Ezeken a területeken a rendezési terv elkészültéig illetve a belterületbe csatolásig az
ingatlan szabályos kialakítása, megfelelő közmű és útkapcsolata megléte esetén a
szabályozási terven jelöltek szerinti mezőgazdasági területek beépítésére vonatkozó övezeti
előírások szerinti beépítés lehetséges. Az építési engedéllyel rendelkező épület átépíthető,
bővíthető rendeltetésének megváltoztatása nélkül.
(4) Az SZT jelű területeken a telekalakítás és útkialakítás vonatkozásában az új területfelhasználáshoz kapcsolódó övezeti előírásokat kell figyelembe venni. A művelés alól való
kivonásig a területeket az eredeti művelési ágnak megfelelően kell hasznosítani.

Záró rendezések
102. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az alábbi rendeletek hatályukat vesztik:
Dunabogdány helyi szabályozási és építési előírásairól és az egyes építési munkák
engedélyezéséről szóló 12/1997/IV.28./, és a módosításáról szóló 14/1997/VIII.18/, a
9/1998/IV.6./ a 14/2000/V.22./ ,a 11/2000/IV.10/, a 14/2001/XII.14./, a 8/2002/VI.5./, a
10/2003/VI.25./, a 12/2004/XII.14./ rendelet.

Dunabogdány, 2005. június 13.

Schuszter József
polgármester

Dr Kálmán József
jegyző

Kihirdetésre került:

Dunabogdány, 2005. június 14.

Dr. Kálmán József
jegyző
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FÜGGELÉKEK:

1. sz. függelék
4. sz. melléklet

Az 1997/ 34. (XI.20.)KTM rendeletben közölt, Dunabogdány település
közigazgatási határán belül található, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó
ingatlanok listája
036/1-2, 037/2–4, 037/7–8, 038, 039, 040/1–4, 041/1–10, 042–047, 048/1–2, 049–053,
054/1–8, 055/7, 055/9, 055/11–23, 055/25–34, 056, 057, 058/1–6, 059, 060, 0238, 0239,
0240/1–2, 0241, 0242, 0243/1–2, 0244/1–2, 0245, 0246/1–3, 0247/1, 0248/1–2, 0249/1–2,
0250–0253;

Dunabogdány település közigazgatási határain belül lévő pufferterülethez tartozó
ingatlanok listája:
0246/4, 0246/5, 0246/6, 0237/2, 067/170;

5. sz. melléklet

Az 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben közölt, Dunabogdány település
közigazgatási határán belül található NATURA 2000 területhez tartozó ingatlanok
listája
0102/12, 0102/13, 0102/14, 0102/15, 0102/17, 0103/1, 0103/3, 0104/10, 0104/11, 0104/13,
0104/14, 0104/15, 0104/17, 0104/18, 0104/19, 0104/21, 0104/31, 0104/32, 0104/33,
0104/34, 0104/35, 0104/36, 0104/38, 0104/40, 0104/42, 0104/45, 0104/47, 0104/49,
0104/52, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0105, 0106/1, 0106/2, 0107, 0108/1, 0108/3, 0108/4,
0108/5, 0109/2, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0109/6, 0109/7, 0110/1, 0110/11, 0110/12,
0110/13, 0110/14, 0110/15, 0110/16, 0110/17, 0110/18, 0110/2, 0110/20, 0110/21,
0110/22, 0110/23, 0110/24, 0110/25, 0110/26, 0110/27, 0110/28, 0110/29, 0110/30,
0110/31, 0110/32, 0110/33, 0110/34, 0110/35, 0110/36, 0110/5, 0110/8, 0110/9, 0111,
0112/12, 0112/14, 0112/15, 0112/17, 0112/18, 0112/19, 0112/2, 0112/20, 0112/21,
0112/22, 0112/23, 0112/24, 0112/25, 0112/26, 0112/27, 0112/28, 0112/29, 0112/30,
0112/31, 0112/32, 0112/33, 0112/34, 0112/4, 0112/5, 0112/7, 0112/8, 0113, 0114/10,
0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14, 0114/15, 0114/16, 0114/17, 0114/18, 0114/3, 0114/5,
0114/6, 0114/7, 0114/8, 0115, 0116/10, 0116/11, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6,
0116/7, 0116/8, 0116/9, 0117, 0118/2, 0118/3, 0118/6, 0118/7, 0118/8, 0118/9, 0119,
0120/1, 0120/10, 0120/11, 0120/12, 0120/13, 0120/14, 0120/15, 0120/16, 0120/17, 0120/5,
0120/7, 0120/8, 0120/9, 0121/1, 0121/2, 0121/4, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9,
0122/1, 0122/2, 0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9, 0123/10,
0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14, 0123/15, 0123/16, 0123/17, 0123/18, 0123/19,
0123/2, 0123/20, 0123/21, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/7, 0123/9, 0124, 0125/1, 0125/10,
0125/2, 0125/3, 0125/4, 0125/6, 0125/7, 0125/8, 0125/9, 0126, 0126, 0127/11, 0127/12,
0127/13, 0127/14, 0127/15, 0127/16, 0127/17, 0127/18, 0127/19, 0127/20, 0127/21,
0127/3, 0127/5, 0127/6, 0127/7, 0127/8, 0128/10, 0128/11, 0128/12, 0128/13, 0128/14,
0128/15, 0128/16, 0128/17, 0128/18, 0128/2, 0128/3, 0128/4, 0128/5, 0128/6, 0128/8,
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0128/9, 0129, 0129/2, 0130/10, 0130/11, 0130/12, 0130/13, 0130/14, 0130/15, 0130/16,
0130/17, 0130/18, 0130/20, 0130/21, 0130/22, 0130/23, 0130/24, 0130/25, 0130/26,
0130/27, 0130/7, 0130/8, 0130/9, 0131, 0132/2, 0133/10, 0133/12, 0133/13, 0133/15,
0133/16, 0133/17, 0133/18, 0133/19, 0133/2, 0133/20, 0133/21, 0133/3, 0133/4, 0133/5,
0133/7, 0134, 0135/13, 0135/14, 0135/15, 0135/2, 0135/3, 0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7,
0135/8, 0135/9, 0136 ut, 0137/1, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0137/6, 0137/7, 0138,
0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147/2, 0147/3, 0147/4, 0147/5, 0147/6,
0148, 0149, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0151, 0152/2, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0153, 0154,
0155, 0156/10, 0156/11, 0156/12, 0156/13, 0156/14, 0156/15, 0156/16, 0156/17, 0156/18,
0156/19, 0156/20, 0156/21, 0156/22, 0156/23, 0156/24, 0156/25, 0156/26, 0156/27,
0156/28, 0156/29, 0156/30, 0156/31, 0156/32, 0156/6, 0156/7, 0156/8, 0156/9, 0159/10,
0159/12, 0159/13, 0159/15, 0159/16, 0159/18, 0159/24, 0159/25, 0159/26, 0159/27,
0159/28, 0159/29, 0159/8, 0160/1, 0162/1 ut, 0162/3 ut, 0163/1, 0163/10, 0163/11,
0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0163/8, 0163/9, 0164, 0165/10, 0165/11,
0165/12, 0165/13, 0165/14, 0165/15, 0165/16, 0165/17, 0165/18, 0165/19, 0165/20,
0165/21, 0165/6, 0165/8, 0165/9, 0166, 0167/25, 0167/32, 0168, 0169/10, 0169/6, 0169/7,
0169/8, 0169/9, 0172, 0173/1, 0178/2, 0178/5, 0179/100, 0179/101, 0179/102, 0179/103,
0179/104, 0179/105, 0179/106, 0179/107, 0179/108, 0179/109, 0179/11, 0179/110,
0179/111, 0179/112, 0179/113, 0179/114, 0179/116, 0179/117, 0179/118, 0179/120,
0179/121, 0179/122, 0179/123, 0179/124, 0179/125, 0179/13, 0179/15, 0179/208,
0179/213, 0179/238, 0179/239, 0179/240, 0179/241, 0179/242, 0179/243, 0179/244,
0179/245, 0179/246, 0179/247, 0179/248, 0179/249, 0179/250, 0179/251, 0179/252,
0179/253, 0179/254, 0179/255, 0179/256, 0179/257, 0179/258, 0179/259, 0179/260,
0179/261, 0179/262, 0179/263, 0179/264, 0179/265, 0179/266, 0179/267, 0179/268,
0179/269, 0179/270, 0179/271, 0179/272, 0179/273, 0179/274, 0179/275, 0179/276,
0179/277, 0179/279, 0179/280, 0179/281, 0179/282, 0179/283, 0179/284, 0179/285,
0179/286, 0179/287, 0179/288, 0179/289, 0179/290, 0179/291, 0179/292, 0179/293,
0179/294, 0179/295, 0179/296, 0179/297, 0179/298, 0179/299, 0179/30, 0179/300,
0179/303, 0179/304, 0179/305, 0179/306, 0179/307, 0179/308, 0179/309, 0179/310,
0179/311, 0179/312, 0179/313, 0179/314, 0179/315, 0179/316, 0179/317, 0179/318,
0179/319, 0179/32, 0179/320, 0179/321, 0179/338, 0179/339, 0179/340, 0179/341,
0179/342, 0179/343, 0179/344, 0179/345, 0179/346, 0179/347, 0179/348, 0179/349,
0179/350, 0179/351, 0179/352, 0179/353, 0179/354, 0179/355, 0179/356, 0179/357,
0179/358, 0179/359, 0179/360, 0179/361, 0179/362, 0179/363, 0179/364, 0179/365,
0179/366, 0179/367, 0179/368, 0179/369, 0179/37, 0179/370, 0179/371, 0179/372,
0179/373, 0179/38, 0179/39, 0179/4, 0179/40, 0179/41, 0179/42, 0179/44, 0179/45,
0179/47, 0179/48, 0179/49, 0179/50, 0179/51, 0179/52, 0179/53, 0179/54, 0179/55,
0179/57, 0179/59, 0179/60, 0179/72, 0179/73, 0179/74, 0179/79, 0179/80, 0179/83,
0179/84, 0179/85, 0179/86, 0179/87, 0179/88, 0179/89, 0179/90, 0179/91, 0179/92,
0179/93, 0179/94, 0179/95, 0179/96, 0179/97, 0179/98, 0179/99, 0231/6, 0231/7, 0237/2,
0237/2, 0237/3, 0238, 0238, 0239, 0240/1, 0240/1, 0240/2, 0241, 0242, 0243/1, 0243/2,
0244/1, 0244/2, 0245, 0245, 0246/2, 0246/3, 0246/4, 0246/5, 0247/1, 0248/1, 0248/2,
0249/1, 0249/2, 0250, 0251, 0252, 0252, 0253, 035/1, 036/1, 036/2, 037/2, 037/3, 037/4,
037/7, 038, 039, 040/1, 040/2, 040/3, 040/4, 041/1, 041/10, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5,
041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 042, 043, 044, 044, 045, 046, 046, 047, 048/1, 048/2, 049, 050,
051, 052, 053, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 054/8, 055/11, 055/12,
055/13, 055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 055/18, 055/19, 055/20, 055/21, 055/22, 055/23,
055/25, 055/26, 055/27, 055/28, 055/29, 055/30, 055/31, 055/32, 055/33, 055/34, 055/7,
055/9, 056, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 059, 060/1, 060/2, 065/170,
1334/1, 1334/10, 1334/11, 1334/12, 1334/13, 1334/14, 1334/15, 1334/16, 1334/17,
1334/18, 1334/19, 1334/2, 1334/20, 1334/3, 1334/4/a, 1334/4/b, 1334/5, 1334/6, 1334/7,
1334/8, 1334/9, 1335/1, 1335/2, 1345, 1346;
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2. sz. függelék

Kivonat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendeletből
A felszín alatti vízbázisok védőövezeteire vonatkozó korlátozások
Felszíni és felszín
alatti
vízbázisok
belső
külső
védőövezetek

Felszín alatti
vízbázisok
hidrogeológiai
A
B
védőövezetek

Beépítés, üdülés
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása
Lakó- vagy irodaépület csatornázással
Lakóépületek csatornázás nélkül
Szennyvízcsatorna átvezetése
Szennyvíztisztító telep
Házi szennyvíz szikkasztása
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok
lerakása)
Építési hulladék lerakása
Temető
Házikertek, kiskertművelés
Sátorozás, fürdés
Sportpálya

-

x
x
-

+
x
o
o
o
-

o
+
o
o
+
o
x
o
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x
x

o
x
o
+
+

+
+
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+
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-

-
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-

x
-

o
x

+
o

-

-

x
-

x
o
o

-

-

o

o

Ipar
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása,
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő
szennyvízelvezetéssel
Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása,
tárolása
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik
tárolása
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
Salak, hamu lerakása
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Felszíni és felszín
alatti
vízbázisok
belső
külső
védőövezetek

Felszín alatti
vízbázisok
hidrogeológiai
A
B
védőövezetek

Mezőgazdaság
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül
Növénytermesztés
Komposztálótelep
Önellátást meghaladó állattartás
Legeltetés, háziállat tartás
Szervestrágyázás
Műtrágyázás
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
Hígtrágya- és trágyalé leürítés
Szennyvízöntözés
Tisztított szennyízzel való öntözés
Növényvédő szerek alkalmazása
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek
elhelyezése
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
Szennyvíziszap tárolása
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése
Haltenyésztés, haletetés
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Közlekedés
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárokrendszerrel
Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárok-rendszerrel
Egyéb út
Vasút
Gépkocsiparkoló
Üzemanyagtöltő-állomás
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
Egyéb tevékenység
Bányászat
Fúrás, új kút létesítése
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
Jelmagyarázat:
x
o
+

= Tilos
= új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a
környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető
= új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat
eredményétől függően megengedhető
= nincs korlátozva

- -
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3. sz. függelék
Régészeti területek listája
1. Dunabogdány-Kis-Sváb-hegy
Késő középkori telepnyomok
2. Dunabogdány-Kis-Sváb-hegy
Késő bronzkori telepnyomok
3. Dunabogdány-Ökörállás
Római kori telepnyomok
4. Dunabogdány-Cseresznyés utca 4-6.
Népvándorlás kori temetőrészlet
4/A Dunabogdány-Svábhegy u. (560.,561. hrsz)
5. Dunabogdány-Öreg-szőlő
Késő bronzkori telepnyomok
6. Dunabogdány-Országúti Hosszú-Földek
Késő bronzkori telepnyomok
7. Dunabogdány-Községi-Rét
Újkőkori, La Tène-kori és Árpád-kori telepnyomok
8. Dunabogdány-Bogon-Hát
Árpád-kori telepnyomok
9. Dunabogdány-Várad
Bronzkori szórványleletek, késő bronzkori és La Tène-kori telepnyomok, római kori
katonai tábor, őrtorony és sírmező, egyéb római kori kőemlékek és szarkofágok,
Árpád-kori és késő középkori templom vagy kápolna, valamint középkori
temetőrészlet
10. Dunabogdány-Kő-híd
Római őrtorony
11. Dunabogdány-Római katolikus templom
Árpád-és késő középkori telepnyomok, középkori templom
12. Dunabogdány-Dunapart
Rézkori telepnyomok
13. Dunabogdány-Országúti Hosszú-Földek
Rézkori, késő bronzkori és La Tène kori telepnyomok
14. Dunabogdány-Téglavető-föld
Késő bronzkori, La Tène és késő középkori telepnyomok
15. Dunabogdány-Dunai Hosszú-Földek
Rézkori, La Tène kori és késő középkori telepnyomok
16. Dunabogdány-Hunyadi utca 4/a
Rézkori telepnyomok
17. Dunabogdány-Kőbánya rakodója
Római kori szórványlelet
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