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 KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelete   

Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

Egységes szerkezetben a 

25/2002. (XI. 28.) Ktr. rendelettel, a 17/2003. (VII. 31.) Ktr. rendelettel, a 30/2004. (VI. 

02.) Ktr. rendelettel, a 34/2004. (VII. 07.) Ktr. rendelettel, a 27/2005. (VI. 29.) Ktr. 

rendelettel, a 13/2006. (III. 29.) Ktr. rendelettel, a 12/2009. (IV. 01.) Ktr. rendelettel, a 

13/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendelettel, a 32/2011. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelettel, a 43/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel, a 20/2013. (IX. 27.) 

önkormányzati rendelettel, a 26/2015. (IX. 25.) a 13/2017.(III.31.) önkormányzati 

rendelettel, a 29/2017.(IX.29.), a 23/2018. (IX.28.), a 20/2019. (IX.27.) és a 25/2019. 

(X.31.) önkormányzati rendelettel. 

Kiskunhalas képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 1999. évi 

CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1), (3) 

bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ 

bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2. § 

(1) bekezdésben biztosított felhatalmazással élve – az Új-Lépték Tervező Iroda által 12–1999 

munkaszámon készített dokumentáció alapján – e rendelettel megállapítja Kiskunhalas helyi építési 

szabályzatát (HÉSZ) és szabályozási tervét. 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §. 

(1) A rendelet hatálya Kiskunhalas város (továbbiakban: a város) közigazgatási területére 

terjed ki. 

(2)1 A város közigazgatási területén az Étv. szerinti építési tevékenységet folytatni 

 a) az OTÉK előírásainak megfelelően, 

  b)2 az egyéb vonatkozó országos érvényű, mindenkor hatályos jogszabályok 

rendelkezései szerint, különösen a 

− Helyi önkormányzatokról szóló törvény  

− Helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló törvény  

− Területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény  

− Környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény  

− Természet védelméről szóló törvény  

− Vízgazdálkodásról szóló törvény  

− Termőföldről szóló törvény  

− Erdőről és az erdő védelméről szóló törvény  

− Kulturális Örökségvédelemről szóló törvény  

− Temetőkről és temetkezésről szóló törvény  

− Közúti közlekedésről szóló törvény  

− Bányászatról szóló törvény  

− Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 

− Ingatlannyilvántartásról szóló törvény  

− Kisajátításról szóló jogszabály  

− Telepengedélyezés rendjéről szóló jogszabály  

 
1 Módosította a 13/2010. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1), hatályos 2010. október 29-től 
2 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 1. § (1), hatályos 2003. július 31-től 
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− Közműves ivóvízellátásról és szennyvízellátásról szóló jogszabály  

− Levegőtisztaság-védelemről szóló jogszabályok  

− Zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályok 

− 3Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki 

dokumentációk tartalmáról szóló jogszabály 

 − Telekalakításról szóló jogszabály  

− Telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló jogszabály  

szerint, továbbá  

c) 4a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő SZ-1 jelű, a város igazgatási 

területének az SZ-2 terv hatályán kívül eső részére vonatkozó szabályozási terv 

(továbbiakban: SZ-1 terv),  

d) 5jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő SZ-2 jelű, a város belterületén és a 

közvetlenül kapcsolódó beépítésre szánt területeken hatályos szabályozási terv 

(továbbiakban: SZ-2 terv),  

e) 6a jelen rendeletben foglalt helyi építési szabályok 

       szerint szabad.  

(3) Az SZ-1 terv kötelező és irányadó elemeket egyaránt tartalmaz.  

a) 7 Kötelező érvénnyel kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg 

az SZ-1 terven jelölt: 

 − szabályozási vonal (közterületet, nem közterületet elválasztó vonal), 

 − beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határa, 

 − területegység határa, 

 − területegység jele, 

 − mezőgazdasági övezetek határvonala, 

 − mezőgazdasági övezeti jel, 

 − érvényes szabályozási terv határa, 

 − szennyvíztisztítómű védőterületének határa, 

 − különleges hulladékkezelő, -lerakó terület védőterülete,8;9 

            − belvízveszélyes terület határvonala, 

− széleróziónak kitett terület, 
− rekultiválandó terület határa, 
− tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa, 
− fás növényzettel 80 %-ban beültetett terület. 

b) Irányadó érvénnyel kezelendők és az alábbiak szerint érvényesítendők az SZ-1 terven 

jelölt következő elemek: 

 
3 Beiktatta a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 1. §, hatályos 2009. április 1-től 
4  Módosította a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1), hatályos 2015. október 24-től 
5 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 2. §, hatályos 2009. április 1-től, a 26/2015. (IX. 25.) 

önkormányzati rendelet 1. § (2), hatályos 2015. október 24-től, valamint a 23/2018. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 1. §, hatályos 2018. szeptember 29-től 
6 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 8. A § (1), hatályos 2005. június 30-tól 
7 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 1. § (2), hatályos 2003. július 31-től 
8 Módosította a 32/2011.(XI.30.) sz. rendelet 29. § a), hatályos 2011. december 30-tól 
9  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
 Beiktatta a 13/2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2010. október 29-től 
11  Beiktatta a 43/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § (4), hatályos 2013. január 20-tól 
12  Beiktatta a 43/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § (4), hatályos 2013. január 20-tól, módosította 

a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. § 1. pont, hatályos 2015. október 24-től 
13  Beiktatta a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3), hatályos 2013. október 27-től 
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− 

− irányadó kerékpárútvonal, amely a részletesebb tervműveletek (pl. 

megvalósíthatósági, engedélyezési, illetve kivitelezési terv) során pontosítható, 

− 

(4) 16 Az SZ-2 terv az OTÉK rendelkezéseivel összhangban kötelező és irányadó elemeket 

tartalmaz. 

a) Kötelező elemként kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg az 

SZ-2 terven jelölt: 

 − szabályozási vonal (közterületet, nem közterületet elválasztó vonal), 

 − beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határa, 

 − területegység határa, 

 − területegység jele, 

 − 17SZ-2 terv érvényességi területének határa, 

 − határozott ideig tartó építési tilalom területének határa, 

 − elővásárlási joggal terhelt terület határa, 

 − beépítési kötelezettségű terület határa, 

 − beültetési kötelezettségű terület határa, 

 − építési övezet határa, 

 − építési övezet jele, 

 − telekre vonatkozó építési vonal, 

 − telekre vonatkozó építési hely határa (építési határvonal), 

 − megtartandó fa, 

 − pihenő zónaként hasznosítandó közterület határa, 

 − temetőmag (koporsós temetkezés) határa  

 − temető körüli egyeztetési kötelezettségű védőterület határa, 

 − szennyvíztisztító-telep védőterületének határa, 

 − 18különleges hulladékkezelő, -lerakó terület (regionális hulladéklerakó központ, 

szennyvíziszap-lerakóhely, Zsana község igazgatási területén elhelyezkedő 

fúrásiszap-tároló) 19védő-területének határa, 

 − megszüntető jel 

         −  

 22 −  

  − közterületként használandó telekrész határa 

     − 25 

 − építési hely kötelező funkciója 

 
 Törölte a 32/2011.(XI.30.) sz. rendelet 29. § b) 2011. december 30-tól 
15  Törölte a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése 2017. április 30-tól 
16 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 1. § (3), hatályos 2003. július 31-től 
17  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
18  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
19 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29.§ c), hatályos 2011. december 30-tól 
 Beiktatta a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (3), hatályos 2010. október 29-től 
21  Törölte a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése 2017. április 30-tól 
22  Beiktatta a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (3), hatályos 2010. október 29-től 
23  Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja 2018. szeptember 29-

tól 
24  Beiktatta a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (3), hatályos 2010. október 29-től 
25  Törölte a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése 2017. április 30-tól 
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 − közterületi építési hely „H” magassága 

 − kötelező telekhatár 

 26 − gyalogos közforgalmú átjárás (6h-22h). 

  27− gyógyhely határa 

  28− gyógyhely védőterületének határa 

b) Irányadó elemként kezelendő, a kötelező elemek keretein belül változtatható az SZ-2 

terven jelölt: 

 − irányadó telekhatár, 

 − irányadó telekösszevonás, 

 − irányadó telekhatár-rendezés területcserével, 

 − 29telepítendő fa/fasor, 

 − 30 

 − kiszolgáló út irányadó rendezése, 

 − irányadó útnyomvonal, 

 − irányadó gyalogútvonal, 

 − irányadó kerékpárútvonal. 

(5) 31;32 Az SZ-1 és SZ-2 terv ábrázol országos jogszabályban előírt követelményeket is, 

melyeknek betartása a mindenkori hatályos, vonatkozó országos és helyi jogszabályok 

szerint kötelező. Ezek a következők: 

− --M-- országos ökológiai hálózat – magterület határa (KNP adat) 

− --TZF-- országos ökológiai hálózat – összevont folyosó határa (KNP adat) 

− --TES-- ex lege szikes tó határa (KNP adat) 

− --TEL-- ex lege láp határa (KNP adat) 

− NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület határa 

− --T-- Országos jelentőségű védett természeti területek határa (KNP adat) 

− --Tt-- természeti terület határa (KNP adat) 

− --Vt-- védelemre tervezett természeti terület határa (KNP adat)  

−  országos védettségű temető határa, 

− országos védettségű épület, 

 −  CH-ipari biztonsági, illetve szolgalmi jogú terület határa (6/1982./V.6./ IpM. sz. 

rendelet és 79/2005. /X. 11./ GKM. sz. rendelet), 

 −  közúti érdekeltségű terület határa (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt 

módosító 1991. évi XX. Tv. 92. §/10/b,  

 −  vasúti érdekeltségű terület határa (OTÉK 36. § /8/) 

–   régészeti lelőhely, sorszámmal 

–   országos vízminőség-védelmi terület 

–  400 kV elektromos légvezeték, védősáv 

–  120 kV elektromos légvezeték, védősáv 

– Horvát tranzit nagynyomású földgázszállító vezeték, védősáv 

–  olajszállító vezeték, védősáv (2000. évi adat) 

 
26 Beiktatta a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (2), hatályos 2011. december 30-tól 
27  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3), hatályos 2015. október 24-től 
28  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3), hatályos 2015. október 24-től 
29  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
30  Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. b) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
31 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 3. § 2009. április 1-jei hatállyal és a 32/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet 1. § (3) 2011. december 30-i hatállyal 
32  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2017. április 30-tól 
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–  nagynyomású földgázszállító vezeték, védősáv (2000. évi adat) 

–  nagynyomású földgázszállító vezeték, védősáv (2010. évi adat) 

(6)33 

II. fejezet 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  KÖVETELMÉNYEK 

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

2. §. 

(1) A város közigazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint 

sajátos használatuk szerint: 

a) beépített illetve beépítésre szánt területen 

 1. lakó-, 

1.1. nagyvárosias lakó- (NL), 

1.2. kisvárosias lakó- (KL), 

1.3. falusias lakó- (FL), 

 2. vegyes-, 

  2.1. központi vegyes- (KV), 

  2.2. településközpont vegyes- (TV), 

 3. gazdasági-, 

  3.1. kereskedelmi, szolgáltató- (KG), 

3.2. ipari- (IG), 

 4. üdülő-, 

4.1. üdülőházas (ÜÜ), 

4.2. hétvégi házas (HÜ), 

 5. 34különleges-, 

 − fürdő és strand- (FÜ), 

  − gyógyászati (GY), 

  − határőrségi (HŐ), 

  − honvédségi (HT), 

  − 35hulladékkezelő, -lerakó (HK), 

  − idegenforgalmi (KI), 

  − kereskedelmi és szabadidőpark (KS), 

  − tanyasi turizmus és intézmény (KT), 

  − állatmenhely (ME), 

 − sport- (SP), 

 − szociális (SZ), 

  − temető (TE), 

  − vízmű- (VM) 

  − mezőgazdasági üzemi (KM),  

  − épületnek minősülő közlekedési építmények (KK),  

b) beépítésre nem szánt területen 

1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-  

 
33 Törölte a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 8/A § (1) 2005. június 30-tól 
34 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 4. § és a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § 

2013 október 27-i hatállyal 
35  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
36  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos 2017. április 30-tól 
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1.1 közúti közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési- (KÖ), 

1.2 vasúti közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési- (VA), 

 2. zöld- (KP), 

 3. erdő-, 

  3.1. védelmi erdő- (EV), 

  3.2. gazdasági erdő- (EG), 

3.3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (EE), 

4. 37mezőgazdasági-  

4.1. általános, külterjes művelésű mezőgazdasági (MV, RE 38) 

4.2. általános, üzemi művelésű mezőgazdasági (MÜ) 

4.3. általános tanyás mezőgazdasági (MT)  

4.4. kertes mezőgazdasági (MZ, MB) 

5. 39vízgazdálkodási (VT) 

6.  40Különleges- 

  − honvédségi gyakorló (HO) 

  − homokbányászati (KB) 

  −  vásártér (VR) 

  −  41horgásztanya (Kh) 

 − 42a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló (En) 

7. 43Természetközeli (Tk) 

       területbe tartoznak. 

(2) A település egyes területeinek (1) bekezdés szerinti hovatartozását az SZ-1 és SZ-2 

tervlap szerint kell megállapítani, figyelembe véve a 23. § (3) és a 24. § (4) bekezdésben 

foglaltakat is. 

(3) Az SZ-1 tervlapon jelölt „tartalék lakóterület” a (4) bekezdés szerinti tervmódosításig 

terjedő időszakban az „MZ” jelű mezőgazdasági övezet szabályai szerint hasznosítható. 

(4) 44 

(5) 45 A szabályozási tervben “belvízveszélyes terület határvonala” jellel körülvett 

földrészleteken minden új épület tervezése, építése, valamint meglévő épület alsó 

padlószintjének süllyesztése geotechnikai jelentés alapján történjen. Új lakóépület 

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeinek padlószintje a telek előtti járda-, 

vagy útburkolat, ennek hiányában a csatlakozó terep szintjéhez képest legalább 60 cm-rel 

magasabban épüljön.  

 
37  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos 2017. április 30-tól 
38 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos 2011. december 30-tól 
39 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 4/A §, hatályos 2009. április 1-től 
40 Beiktatta a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 5. §, hatályos 2009. április 1-től 
41  Beiktatta a 29/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos 2017. október 14-től. 
42  Beiktatta a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos 2018. szeptember 29-től 
43 Beiktatta a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 6. §, hatályos 2009. április 1-től 
44  Törölte a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése 2017. április 30-tól 
45 Beiktatta 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 7. § 2009. április 1-jei hatállyal, módosította a 20/2013.(IX.27.) 

önkormányzati rendelet 8. § 1. 2013. október 27-i hatállyal és a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati 

rendelet 2. § 2015. október 24-i hatállyal 
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Új beépítésre szánt területek kialakítása 

3. § 

(1) 46A 2001. 03. 01-én még beépítésre nem szántnak minősülő, de az SZ-1 vagy SZ-2 terv 

szerint beépítésre szánt területen (továbbiakban: új beépítésre szánt terület) akkor 

alakítható építési telek, ha: 

a) az adott terület építési szabályait a jelen rendelet mellékletét képező, vagy külön 

készülő szabályozási terv alapján a helyi önkormányzat rendeletben jóváhagyja, 

b) az SZ-1 illetve SZ-2 tervben, illetve az a) bekezdés szerint külön készülő 

szabályozási terven jelölt közterületek a terület újraosztásával előállnak,   

 c) falusias lakóterület (FL) és kisvárosias lakóterület (KL) esetén az SZ-2 tervben 

szereplő építési övezeti előírásoknak megfelelő, a kialakítható legkisebb telekterület 

háromszorosánál azonban nem nagyobb méretű építési telek létrejön. 

(2) Új beépítésre szánt területen akkor engedélyezhető az építési övezeti szabályok szerinti 

építés, ha: 

a) az építési telek, illetve telekcsoport (1) bekezdés szerinti kialakítása és művelésből 

való kivonása a tulajdonosok költségviselésével megvalósult, 

b) 47falusias és kisvárosias lakóterület (FL, KL) esetén az érintett tulajdonosok saját 

költségükre, engedélyezési és kivitelezési tervek alapján, szabályszerűen kiépíttették 

kiépült az elektromos ellátást, a csapadékelvezető, vagy -szikkasztó árkot, s a 

vízellátást legalább közterületi tűzcsap elhelyezésére alkalmas keresztmetszettel és 

kialakítással,  

c) az új építési telket, illetve telekcsoportot a városi közlekedési hálózathoz kapcsoló 

feltáró út (utak) tagozatai földmunkával, az átlagos időjárási viszonyok között 

gépjárművel járhatóan elkészültek. 

d) 48;49az érintett területen a közutak vagy közforgalom elől el nem zárt magánutak a 

szabályozási terv szerinti vonalvezetéssel és szélességi mérettel kialakultak. 

e) 50hétvégi házas üdülőterület (HÜ) esetén az érintett tulajdonosok saját költségükre, 

engedélyezési és kiviteli tervek alapján, szabályszerűen kialakították kialakult a teljes 

közműellátást. 

4. §51 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A közművesítettség mértéke 

5. § 

(1) 52Az OTÉK 8. § (2) a) pontja szerinti teljes közművesítettség biztosítandó az SZ-2 tervlap 

érvényességi területén fekvő építési telkeken, azonban a szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítéséig terjedő átmeneti időszakban az OTÉK 47. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak 

érvényesítendők, kivéve a hétvégi házas (HÜ) üdülőterületet, ahol a szennyvízcsatorna-

hálózat megvalósítása az üdülőterületi rendeltetés szerinti építés feltétele.   

 
46 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 2. § (1)-(3), hatályos 2003. július 31-től 
47 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1), hatályos 2011. december 30-tól 
48 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 2. § (4), hatályos 2003. július 31-től 
49  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
50 Módosította a 13/2006.(III.29.) Ktr. rendelet 3. § 2006. március 29-i hatállyal és a 32/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) 2011. december 30-i hatállyal 
51  A szakaszt és alcímét törölte a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése 2017. 

április 30-tól 
52 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 4. §, hatályos 2003. július 31-től 
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(2) 53Az SZ-2 tervlap érvényességi területén kívül eső területek építési telkein az energia- és 

vízellátás, valamint a keletkező szenny- és csapadékvíz gyűjtése, elvezetése illetve 

ártalmatlanítása közműpótló berendezésekkel is biztosítható, kivéve 

a) az 5. mellékletben lehatárolt vízminőség-védelmi terület által érintett földrészleteket, 

melyeken belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten 

bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre 

tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz 

aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a 

szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe.  

b) ha a népegészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján 

másként határoz. 

Zöldfelület legkisebb mértéke 

6. § 

(1) 54Az építési övezetek telkein a zöldfelületi fedettséget az OTÉK 25. § táblázatában 

szereplő értékekkel megegyezően kell előírni, kivéve a különleges területek közül a 

sport- (SP), a vásártér (VR) és a kereskedelmi- és szabadidőpark (KS) területet, ahol 50 

%, a temetőterületet (TE), ahol 80 %, valamint a külterületen fekvő honvédségi területet 

(HT) ahol 90 % zöldfelületi fedettség biztosítandó. A kisvárosias lakóterület (KL) „5” 

vagy nagyobb kódszámmal ellátott építménymagassági értékű övezeteiben a zöldfelületi 

fedettséget teljes egészében háromszintes növényzettel kötelező biztosítani. 

(2) 55 A telek zöldfelületi fedettségébe gyephézagos (műanyag, beton vagy egyéb anyagú) 

burkolat és zöldtető nem számítható be. 

Környezetterhelési határértékek 

7. § 56 

(1) a) A város igazgatási területén az üzemi létesítménytől (üzemi telephelytől, berendezéstől, 

technológiától, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, 

továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső 

zajforrástól), az építőipari kivitelezési tevékenységtől és a közlekedéstől származó zaj 

terhelési határértékei a mindenkor hatályos országos érvényű jogszabályok és a helyi 

zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szerint 

állapítandók meg. 

b) A terhelési határértékek országos jogszabály szerinti megállapításakor a zajtól védendő 

területek 1-4. sorszámú kategóriába való besorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti 

területhasználati besorolással, kivéve a GY jelű gyógyászati célú és SZ jelű szociális célú 

különleges területeket, melyek az 1. jelű zajvédelmi kategóriába tartoznak.  

(2) A város területére vonatkozó levegőtisztasági környezetterhelési határértékeket a 

mindenkor érvényes országos érvényű és helyi jogszabályok szerint kell meghatározni. 

(1) 57A város területe a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerint a „B” 

érzékeny besorolású területek közé tartozik. 

 
53  Módosította a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2015. október 24-től 
54 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 8. § 2009. április 1-jei hatállyal és a 32/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet 4. § 2011. december 30-i hatállyal 
55 Beiktatta a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 5. §, hatályos 2003. július 31-től 
56 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 6. §, hatályos 2003. július 31-től 
57 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 1. §, hatályos 2005. június 30-tól 
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(2) A város területe a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme 

szempontjából érzékeny területnek minősül, ezért szennyeződésének megelőzése 

érdekében a vonatkozó országos jogszabályban rögzített tartalmú „jó mezőgazdasági 

gyakorlat” szabályait kell alkalmazni. 

(3) Hulladékudvar csak a gazdasági rendeltetésű területeken helyezhető el. 

(4) 58A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára 

önálló parkolóterület és garázs  

a) nem helyezhető el lakó-, vegyes- és üdülőövezetben; 

b) korlátozás nélkül elhelyezhető gazdasági övezetben a KG* övezet kivételével, 

továbbá a KM, KK, HÖ, HT és HK övezetekben; 

c) az a)-b) pontokban nem említett építési övezet telkén abban az esetben helyezhető el, 

ha a legközelebbi kétirányú forgalomra alkalmas burkolt úttól folyamatosan 

rendelkezésre áll legalább 8 m széles közút vagy magánút és a telek 50 méteres 

körzetében nem található meglévő lakóépület.  

Beépítési, beültetési kötelezettség 

8. § 

(1) a) Az SZ-2 tervben −B−B− jellel körülvett, az alábbiakban felsorolt helyrajzi számú, 

beépítési kötelezettségű telkek jelen rendelet hatályba lépésétől számított három éven 

belül beépítendők az övezeti szabályoknak megfelelően: 

− 131/1 (Eötvös utca 21-23.) 

− 208/10,11 (Sárkány utca 5.)59 

− 514 (Kárpát utca – Széchenyi utca sarok) 

− 4640 (Bokányi Dezső utca 9.) 

− 

b) 61Ha a telek közcélú parkolási használatáról a helyi önkormányzat a tulajdonossal 

megállapodik, akkor az a) pontban szereplő előírást azzal a változtatással kell 

érvényesíteni, hogy a telket a közcélú használat megszűnésétől számított 3 éven belül kell 

beépíteni. 

(2) 624 éven belüli beépítési kötelezettség írandó elő az SZ-2 tervben lehatárolt 

városképvédelmi terület bontást követően beépítetlenné vált, vagy csak mellék-

építményeket tartalmazó telkeire. A kötelezettség a bontás elvégzésétől kelteződik. 

(3) 63Az SZ-2 tervben –Ü−Ü− jellel körülvett telekrészek beültetési kötelezettséggel terheltek. 

A telekrész beültetése gyeppel, 150 m2-enként 40 db cserjével és 150 m2-enként 1 db nagy 

lombkoronájú fával történjen. Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén az építési 

engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell kertépítészeti tervet. 

(4) Beültetési kötelezettséggel érintett építési telken a (3) szerinti növénytelepítés 

megvalósítása a telken történő engedélyköteles építés feltétele, amely legkésőbb az 

építéshez kapcsolódó használatba vétel időpontjáig végrehajtandó. 

 
58  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos 2017. április 30-tól 
59 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1), hatályos 2011. december 30-tól 
 Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § d) 2011. december 30-tól 
61 Beiktatta a17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 7. §, hatályos 2003. július 31-től 
62 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 8/A § (3), hatályos 2005. június 30-tól 
63 Módosította a 13/2010.(IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § 2010. október 29-i hatállyal és a 

32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2), 2011. december 30-i hatállyal 
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(5) 64Azok a beültetési kötelezettségű területek, melyek kiegészítésként csatolhatók meglévő 

építési telkekhez a közterület rovására, csak a (3) szerinti beültetési kötelezettség 18 

hónapos határidővel végrehajtandó előírása mellett adhatók el. 

(6) Az (5) szerinti beültetési kötelezettség elmulasztása esetére visszavásárlási jogot kell 

biztosítani az adásvételi szerződésben az önkormányzat javára, az eredeti vételáron. 

(7) 65A még be nem épített belterületi építési területek tulajdonosát, illetve kezelőjét az építési 

hatóság a főépítész indítványára a terület gondozására, jó karban tartására, illetve a 

területet eltakaró 2,00 méter magas zárt kerítéssel történő bekerítésére kötelezheti, 

kötelezésében a kerítés anyagát meghatározhatja. 

(8) 66Az SZ-1 terven lehatárolt „fás növényzettel 80 %-ban beültetett terület” földrészletnek 

legalább a 80 %-a erdővel beültetett legyen. 

Elővásárlási jog 

9. §67 

9/A §68 

Településrendezési célok megvalósításához szükséges területek, melyek esetében a települési 

önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg: 

1. Sóstó partja mentén kijelölt beépítésre nem szánt rendeltetésű területek − Sóstó 

védőzóna és parkerdő kialakítására, 

2. Belterületen és zártkerti fekvésű területen kijelölt EV jelű védőerdők − településvédő 

erdő kialakítására, 

3. Belterületen kijelölt KP jelű területek − közpark kialakítására,  

4. Belterületen kijelölt SP jelű területek − sporttelep kiegészítésére, 

5. Dong-ér mentén kijelölt, belterületi és zárkerti fekvésű, beépítésre nem szánt 

rendeltetésű területek − Dong-ér völgyi út és zöldsáv kialakítására, 

6. Belterület K-i szélén kijelölt KÖ jelű közlekedési célú területek − 53-as számú 

elkerülő út területbiztosítására, 

7. Bajza utca menti iparterület és a Dong-ér közötti VT jelű vízgazdálkodási célú terület 

− Járószéki víztározó biztosítására, 

8. Belterülethez D-ről csatlakozó VT jelű vízgazdálkodási célú területek − Harangos tó 

rekonstrukciójára, 

9. Fazekas utca mentén kijelölt SP és HÖ jelű területek − városi sportterület távlati 

biztosítására; 

10. Bibó István Gimnázium melletti TV jelű településközpont vegyes terület − városkép-

védelem érdekében, 

11. Kopolyai út mentén lévő református temető bővítésére kijelölt TE jelű terület − 

református temető bővítésére, 

12. HT jelű beépítésre szánt terület − közérdekű területfejlesztés érdekében 

13. Városháza utca mentén kijelölt KV jelű központi vegyes terület és Katona József utca 

mentén kijelölt „he” helyi értékvédelmi terület − intézményellátás biztosítása 

érdekében. 

69;70Tilalmak, közterületként használandó telekrész, katasztrófavédelmi követelmények  

 
64 Módosította a 32/2011.(XI.30.) sz. rendelet 29.§ e), 2011. december 30-tól 
65 Beiktatta a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 2. §, hatályos 2005. június 30-tól 
66  Beiktatta a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2013. október 27-től 
67  Hatályon kívül helyezte a 21/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, Hatályos: 2016.október 1-től 
68  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos 2017. április 30-tól 
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10. §  

(1) 71Területük közcélú felhasználása: városi parkerdő megvalósítása érdekében, annak 

kialakításáig építési tilalom érvényesítendő a következő telkeken:  

1. 726403/1-10 helyrajzi számú (Határ u. 2-20. házszámú) telkeken,  

2. 73 

(2) 74 

(3) 75Az SZ-2 terven „közterületként használandó telekrész határa” jellel lehatárolt 

földrészlet nem zárható el a közhasználat elől, a vele szomszédos telkeken álló épületek 

homlokzatkialakítása szempontjából is közterületnek tekintendő. 

(4) 76Kiskunhalas Város katasztrófavédelmi osztálya „I”-es osztály, melyhez tartozó 

elégséges védelmi szint követelmények a következők: 

a) Riasztás: a lakosság központi riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételének 

biztosítása. 

b) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, 

elsősorban elzárkózás, indokolt esetben kitelepítés. 

c) Felkészítés:  

ca) a lakosság évente történő aktív tájékoztatása, 

cb) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs 

anyagok biztosításával, 

cc) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint 

az annak megfelelő magatartási szabályokra. 

d) Védekezés: 

da) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 

bevonásának tervezése és begyakoroltatása, 

db) a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szervezetek megalakítása, 

dc) a karitatív és más önkéntes humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának 

tervezése és begyakoroltatása. 

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Nagyvárosias lakóterület (NL) 

11. § 

(1) A területen az OTÉK 11. § (3) 4. pontjában szereplő üzemanyagtöltő nem helyezhető el. 

(2) 77 A területen meglévő, állami, vagy önkormányzati osztatlan tulajdonú területen álló 

lakóépülethez lakótelek alakítható ki, amelyen az OTÉK Nagyvárosi lakóterületre 

vonatkozó maximális beépítettségi értéke megengedett.  

 

Kisvárosias lakóterület (KL) 

12. § 

 
69 Módosította a 13/2010 (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1), hatályos 2010. október 29-től 
70  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése, hatályos 2017. április 30-tól 
71 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos 2011. december 30-tól 
72 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29.§ g), hatályos 2011. december 30-tól 
73 Törölte a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 10. § b) 2010. október 29-től. 
74 Törölte a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 8. § 2003. július 31-től 
75 Beiktatta a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2), hatályos 2010. október 29-től 
76  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése, hatályos 2017. április 30-tól 
77 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 8/A §, hatályos 2003. július 31-től 
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(1)78  A területen az OTÉK 12. § (3) 5. pontja alatt szereplő „egyéb gazdasági építmények” 

közül – az egyéb jogszabályokban előírt követelmények teljesítése esetén azoknak a 

tevékenységeknek az építményei helyezhetők el, melyek számított zajvédelmi és 

levegővédelmi hatásterülete nem terjed túl a telekhatáron. Abban az esetben is 

elhelyezhető az építmény, ha a környezetvédelmi szakhatóság részt vett az engedélyezési 

eljárásban és nem emelt kifogást.  

(2) 79A területen már meglévő „egyéb gazdasági építmények”-en építés, átalakítás, bővítés, 

korszerűsítés, illetve rendeltetés-változás akkor végezhető, ha annak megvalósítása a 

környezet terhelését nem emeli. 

(3)80 Az új beépítésre szánt kisvárosias lakóterület telkein az új területhasználat 3. § szerinti 

megvalósításáig: 

− csak a mezőgazdasági műveléshez szükséges gazdasági építmények elhelyezése 

engedélyezhető,  

− a telek legfeljebb 3 %-a építhető be, szabadon álló építési helyen,  

− az építménymagasság nem haladhatja meg a 3,00 m-t, 

− pince és tetőtérbeépítés nem engedélyezhető. 

(5) 81Minden lakáshoz a telken belül legalább 80 m2 zöldfelület biztosítandó termett talajon. 

(6) 82A területen elhelyezhető olyan épület is, amely csak egy önálló rendeltetési egységet 

foglal magába.  

Falusias lakóterület (FL) 

13. § 

(1) A területen az OTÉK 14. § (2) 5. pontja alá tartozó építmények közül a potenciális zajforrást 

jelentő – kovács-, lakatos-, járműjavító, faipari stb. – mesterség építménye szakhatósági 

vélemény, illetve – szükség szerint – az építtető által készíttetett, a várható zajkibocsátást és a 

tervezett védelmet feltáró környezetvédelmi szakvélemény alapján engedélyezhetők. 

(2) A területen az OTÉK 14. § (2) 8. pontja szerinti üzemanyagtöltő létesítmény nem helyezhető 

el. 

(3) Az új beépítésre szánt falusias lakóterület telkein az új területhasználat 3. § szerinti 

megvalósításáig: 

− 83csak a mezőgazdasági műveléshez szükséges gazdasági építmények elhelyezése 

engedélyezhető, a későbbi kártalanítási igény kizárása mellett, 

− a telek legfeljebb 3 %-a építhető be, szabadon álló építési helyen,  

− az építménymagasság nem haladhatja meg a 3,00 m-t, 

− pince és tetőtér-beépítés nem engedélyezhető. 

 
78 Módosította a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 5. § 2010. október 29-től és a 32/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet 8. § (1) 2011. december 30-tól, az a)-b) pontot törölte a 32/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet 29.§ h) 2011. december 30-tól 
79 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 8. § (2), hatályos 2011. december 30-tól 
80 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 9. § (2), hatályos 2003. július 31-től 
81 Beiktatta a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 8. § (3), hatályos 2011. december 30-tól 
82  Beiktatta a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 8. § (3), hatályos 2011. december 30-tól 
83 Módosította a 32/2011.(XI.30.) sz. rendelet 29.§ i), hatályos 2011. december 30-tól 



 

 

13 

 

Településközpont vegyes terület (TV) 

14. § 

(1) A területen a jelen rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak érvényesítendők. 

(2) A területen az OTÉK 16. § (3) 2. pontja alatt szereplő termelő kertészeti építmény nem 

helyezhető el. 

Központi vegyes terület (KV) 

15. § 

(1) A területen lakóépület nem helyezhető el, lakás legfeljebb a telken lévő épületek összes 

szintterületének 10 %-ában létesíthető. 84 

(2) 85A területen elhelyezkedő 

− városháza 

− városi könyvtár 

− városi piac 

− általános iskolák 

− középiskolák és kollégiumok 

alapfunkciót befogadó épületeinek rendeltetése csak az intézmény megfelelő 

áthelyezésének biztosítása mellett változtatható meg. Az új elhelyezés alkalmasságát a 

városi piac és az általános iskolák esetében az SZ-2 terv felülvizsgálatával kell igazolni.  

 

Kereskedelmi, szolgáltató terület (KG, KG*)86 

16. § 

(1) 87  

(2) 88 Az új beépítésre szánt kereskedelmi szolgáltató terület telkein az új területhasználat  

3. § szerinti megvalósításáig: 

− 89csak a mezőgazdasági műveléshez szükséges gazdasági építmények elhelyezése 

engedélyezhető, a későbbi kártalanítási igény kizárása mellett, 

− a telek legfeljebb 3 %-a építhető be, szabadon álló építési helyen,  

− az építménymagasság nem haladhatja meg a 3,00 m-t, 

− pince és tetőtérbeépítés nem engedélyezhető. 

(3) Az 53. számú főút mentén fekvő új beépítésre szánt kereskedelmi szolgáltató terület 

telkeinek a teherforgalmát úgy kell megoldani, hogy a főútról közvetlen behajtást ne 

feltételezzen. 

(4) 90Az előírt építménymagassági érték a telek beépíthető területének 30 %-án technológiai 

szükségesség esetében 25,0 m-ig emelhető. 

(5) 91A területen olyan gazdasági (gyártási, raktározási, szolgáltatási) és 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzése megengedett, amely  

 
84 Módosította a 32/2011.(XI.30.) sz. rendelet 9.§, hatályos 2011. december 30-tól 
85 Módosította a 13/2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet 10. § c), hatályos 2010. október 29-től 
86  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
87 Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § j), 2011. december 30-tól 
88 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 10. § (1), hatályos 2003. július 31-től 
89 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 10. §, hatályos 2011. december 30-tól 
90  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos 2015. október 24-től 
91  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos 2015. október 24-től 
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a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem környezeti hatásvizsgálat köteles, 

illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött létesítmények elhelyezését 

nem igényli.  

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem előzetes vizsgálat köteles és a 

környezetvédelmi hatósági eljárás azzal zárul, hogy a környezeti hatásvizsgálatot nem 

kell lefolytatni, mert a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs. 

(6) 92A KG* övezetben a (2)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag a szabályozási 

tervben az övezetre bejegyzett sajátos kereskedelmi vagy szolgáltató rendeltetés épülete 

helyezhető el. 

93Ipari terület (IG, IG*, IGJ) 

17. § 

(1) 94;95 Az SZ-1 terv hatálya alá tartozó, ipari területként szabályozott területek az OTÉK 

előírásainak értelmezésében „jelentős mértékű zavaró hatású terület”-nek minősülnek.  

(2) 96Az SZ-2 terv hatálya alá tartozó 

a) IG jelű egyéb iparterületen olyan ipari gazdasági és hulladékgazdálkodási tevékenység 

folytatható, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem környezeti 

hatásvizsgálat köteles és nem egységes környezethasználati engedély köteles. 

b) IG* jelű egyéb iparterületen az (a) pontban foglalt szabályok érvényesítendők, de 

olyan kis- és nagykereskedelmi tevékenység építményei is elhelyezhetők, amelyek az 

övezetben működő üzemek termékeit árusítják.97  

c) IGJ jelű jelentős mértékű zavaró hatású iparterületen nem helyezhetők el bűz 

kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles tevékenységek építményei. 

(3) 98 Az előírt építménymagassági érték a telek beépíthető területének 30 %-án technológiai 

szükségesség esetében 25,0 m-ig emelhető. 

(4) 99 

(5) 100 

Üdülőházas üdülőterület (ÜÜ) 

18. § 

A területen – az OTÉK 21. § (2) bekezdésében foglalt előírást a kisebb beépítési intenzitás 

irányában változtatva – 6,0 méternél alacsonyabb építmények elhelyezése is megengedhető, 

 
92  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 9. §, hatályos 2017. április 30-tól 
93  Módosította a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos 2015. október 24-től 
94 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. 11. § 2003. július 31-től, a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 8/A § (4) 

2005. június 30-tól, a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11. § (1) 2011. december 30-tól és a 

26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos 2015. október 24-től 
95  Utolsó mondatot törölte a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése 2017. április 30-

tól 
96  Módosította a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos 2015. október 24-től 
97  Az általános előírásoktól eltérő rendelkezés az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 

kormányhivatal BKD/001/172-15/2015. ügyiratszámú hozzájáruló nyilatkozatán alapul. 
98 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11. § (2), hatályos 2011. december 30-tól, és a 

26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos 2015. október 24-től 
99 Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § k) 2011. december 30-tól 
100  Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § k) 2011. december 30-tól 
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az SZ-2 tervben megszabott, illetve önálló részletesebb szabályozási tervben megállapítandó 

övezeti szabályoknak megfelelően. 

Hétvégi házas üdülőterület (HÜ) 

19. § 101 

(1) A területen az OTÉK 23. § (3) bekezdés alapján általánosan megengedhető a területen 

élők és a területtel határos országút forgalmában résztvevők ellátását szolgáló 

kereskedelmi-, vendéglátó- és szolgáltató épület, szálláshely-szolgáltató épület, a terület 

rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású képző- és iparművészeti, illetve 

népművészeti műhely és sportépítmény elhelyezése. 

(2) A területen mindaddig, amíg a jelen rendelet 3. szakaszában foglalt feltételek elő nem 

állnak, átmeneti területhasználat érvényes: 

a) A jelen rendelet hatályba lépésekor tanyaként (lakóház-udvar) nyilvántartott telkeken 

a meglévő tanyákra vonatkozó, jelen rendelet 24. § (1)-(3) szereplő szabályok szerint 

engedélyezhető építés. 

b) Telekalakítás során a legkisebb engedélyezhető teleknagyság 720 m2, kivéve a 

szabályozási vonallal érintett meglévő telkeket, melyek akkor is beépíthetők, ha a 

leszabályozott telekterület ennél kisebb, de az 550 m2 területet eléri. 

c) 102Az a) bekezdésben nem említett telkeken egy legfeljebb bruttó 25 m2 alapterületű, 

egy építményszintű (földszintes, alápincézetlen, vagy csak pinceszintből illetve 

alagsorból álló), nem beépített tetőterű, 3,5 méternél nem nagyobb 

építménymagasságú gazdasági épület helyezhető el, szabadonálló építési helyen, az 

OTÉK 47. (2)-(5) bekezdésben foglaltak betartásával. 

(3) A terület telkein csak egy-egy épület helyezhető el. 

103Különleges terület (FÜ, GY, HŐ, HT, HK, KI, KS, KT, ME, SP, SZ, TE, VM, KM, KK)104 

20. § 

(1) A FÜ jelű fürdő és strand különleges területen a fürdő, strand illetve a strandhoz 

kapcsolódó kemping működéséhez szükséges építmények, valamint a szabadidő eltöltését, 

s a turizmust szolgáló 

− üdülőházak, 

−  oktatási, egészségügyi és szociális épület, 

− közösségi szórakoztató épület, 

−  105vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

−  rendeltetési egységenként legfeljebb 200 m2 hasznos alapterületű kereskedelmi és 

szolgáltató épület, 

− egy gondnoki lakás, 

− sportépítmények, 

− növény-bemutatóház, 

− állat-bemutatóház 

helyezhető el. 

 
101 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 12. §, hatályos 2003. július 31-től 
102 Módosította a 30/2004.(VI.02.) Ktr. rendelet 2. § 2004. június 2-i hatállyal és a 32/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet 12. § 2011. december 30-i hatállyal 
103 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 9. § 2009. április 1-jei hatállyal és a 20/2013.(IX.27.) 

önkormányzati rendelet 4. § 2013. október 27-i hatállyal 
104  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (9) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
105 Beiktatta a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 10. §, hatályos 2009. április 1-től 
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(2) A GY jelű gyógyászati különleges területen a kórház építményei, valamint a 

gyógyászathoz kapcsolódó igazgatási, oktatási, szociális, kereskedelmi, szolgáltató épület 

helyezhető el. 

(3) A HŐ jelű határőrségi különleges területen a rendeltetéshez szorosan kapcsolódó 

építmények helyezhetők el. 

(4) A belterületen fekvő HT jelű honvédségi különleges területen a rendeltetéshez kapcsolódó 

építményeken túl 

− lakóépület, 

− igazgatási épület, 

− kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület, 

− egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 

− oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

− sportépítmény, 

− üzemanyagtöltő, 

− nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, 

− termelő kertészeti építmény 

helyezhető el. 

b)106  

(5) 107Hulladékkezelő különleges területnek minősül az SZ-1 terven HK jellel ellátott 

a) 1080187/1, 2 helyrajzi számú telek (rekultivált települési hulladéklerakó), 

b) 0930 helyrajzi számú telek (szennyvíziszap-elhelyező telep), 

c) 1090995/12, 0995/14 és 0995/15 helyrajzi számú telek (regionális hulladéklerakó 

központ) területe, ahol a rendeltetéshez szükséges építmények helyezhetők el, 

d) 1100181 helyrajzi szám alátörésein nyilvántartott hulladékgyűjtő és -hasznosító telep, 

ahol nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása végezhető. A telephelyen 

végzett és végzendő tevékenység korszerűbb technológia alkalmazása mellett 

változtatható. 

(6) 111  (a) A KI jelű különleges idegenforgalmi területen az idegenforgalomban résztvevők 

lakó- és szállásépületei, az ellátásukhoz szorosan kapcsolódó kulturális, művelődési, 

sport-, oktatási és vendéglátó tevékenység építményei, valamint 100 m2-nél nem nagyobb 

kereskedelmi egységek helyezhetők el. 

(b)Az egyes épületeknek a telek beépítettségébe beszámító beépített területe nem 

haladhatja meg a 600 m2-t, természetes anyagokból, szilikát anyagú, vagy fa falazattal, 

cserép-, nád-, zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított 

nyílászárókkal létesítendők. 

(c) A KI területen építmények elhelyezése csak a területtel szomszédos vízbázis 

hidrogeológiai védőidomának és előírásainak figyelembevételével engedélyezhető. 

(7) 112 A KS jelű különleges kereskedelmi és szabadidőpark területén a lakosság, valamint a 

területtel szomszédos országos utak használói részére szolgáltató, kereskedelmi és 

 
106 Törölte a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 11.§ 2009. április 1-jei hatállyal 
107  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
108 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 13. § (1), hatályos 2011. december 30-tól 
109 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 13. § (2), hatályos 2011. december 30-tól 
110  Beiktatta a 20/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos 2019. szeptember 28-tól 
111 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 4. § 2005. június 30-i hatállyal és a 12/2009.(IV.01.) Ktr. 

rendelet 12. § 2009. április 1-jei hatállyal 
112 Módosította a 17/2003.(VII.31.) 13. § 2003. július 31-i hatállyal és a 43/2012. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet 5. § (1) bekezdés 2013. január 20-i hatállyal. 
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vendéglátó épületek, valamint a szórakoztatás, sportolás, sporthorgászat, nem zavaró 

hatású gazdasági tevékenység építményei és szállásépület helyezhető el. 

(8)113(a) A KT jelű különleges tanyasi turizmus és intézmény-területen a külterületen élők 

ellátásához szorosan kapcsolódó kulturális, művelődési, sport-, oktatási, egészségügyi, 

szociális, egyházi, vendéglátó és kereskedelmi tevékenység építményei, valamint egy 

db, 300 m2-nél nem nagyobb lakás és kiszolgáló építményei helyezhetők el. 

(b)114 

(9) Az ME különleges állatmenhely övezet területén gazdátlan állatok elhelyezése és 

gondozása végezhető és az ezt szolgáló épületek helyezhetők el. 

(10) 115Az SP jelű különleges sportterület közhasználatú, vagy közhasználat elől elzárt 

sportpályák és kapcsolódó építményei (öltöző-, szállás-, vendéglátó, illetve karbantartó 

épület, lelátó, edzőtermek), valamint egy gondnoki lakás elhelyezésére szolgál. A 

Kertész utcai SP övezetben a kulturális és a közösségi szórakoztató tevékenység, 

valamint a közösségi rendezvényszervezés létesítményei is elhelyezhetők. 

(11) Az SZ jelű különleges szociális területen a város szociális ellátásához kapcsolódó  

szállás-, oktatási-, és egészségügyi épületek, valamint az ezeket kiszolgáló építmények 

helyezhetők el. 

(12) a) A TE jellel ellátott temető területek a régi református temető 4735/2 helyrajzi számú 

telke kivételével a rendeltetésüknek megfelelő területhasználat befogadására, a 

temetkezés építményeinek elhelyezésére szolgálnak. 

b) Az a) szerinti temetőkben koporsós temetkezésre csak a −T− jellel körülvett 

temetőmag területe használható fel. 

c) A 8716/1976 OMF határozattal országos műemléki védettség alá helyezett régi 

református temetőben a betemetés rendjének a 230/1997.(XII.12.) Korm. rendelet 

szerinti, más jogszabály keretében történő, a tulajdonos, a népegészségügyi hatóság, 

a műemlékvédelmi hatóság és az önkormányzat összehangolt érdekeit szolgáló 

szabályozásáig építés nem engedélyezhető. 

(13) A VM jelű különleges vízműterületen a rendeltetéséhez kapcsolódó üzemi építmények 

helyezhetők el. 

(14) 116;117;118 A KM jelű mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasághoz kapcsolódó 

üzemi tevékenység (tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, a 

jelentős környezeti hatással nem járó gazdasági (ipari, kereskedelmi, szolgáltató) és 

hulladékgazdálkodási tevékenység építményei, valamint a kinnlakást szolgáló lakások 

helyezhetők el. 

(15) 119A KK jelű épületnek minősülő közlekedési építmények területen a közlekedésben 

résztvevőket kiszolgáló kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenység épületei, 

valamint járműkereskedés, -szervíz és kiszolgáló építményei helyezhetők el. 

 
113 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 13. §, hatályos 2009. április 1-től 
114  Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. c) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
115  Módosította a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2018. szeptember 29-től 
116  Beiktatta a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos 2013. október 27-től 
117  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
118  Módosította a 29/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos 2017. október 14-től. 
119  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése, hatályos 2017. április 30-tól 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési és közműterület (KÖ, VA,120) 

21. § 

(1) a) A város szerkezeti jelentőségű közúti közlekedési- és közműterületeit az SZ-1 és SZ-2 

tervek KÖ jelzéssel különböztetik meg. 

 b) A más (nem közúti közlekedési és közmű-) rendeltetésű területen nyilvántartott, illetve 

tervezett utak kiszolgáló utak, melyek városrészek közötti átmenő forgalomra nem 

szolgálnak. 

(2) Az (1) b) bekezdésben szereplő útnak tekintendők 

a) az SZ-1 terv érvényességi területén az ingatlan-nyilvántartásban útként bejegyzett 

telkek közül azok, amelyek nem a „közlekedési és közműterület” részei, 

b) az SZ-2 terv érvényességi területén a közterületnek azon részei, melyek a kijelölt 

„közterületi építési helyek” és a „pihenőzónaként hasznosítandó” területeken kívül esnek. 

(3) 121 

(4) Az ingatlan-nyilvántartásban útként bejegyzett telkek használati módja nem változtatható 

meg, kivéve, ha csak egyetlen telek megközelítését szolgálja, amelynek közterületi 

kapcsolata a változtatás után is biztosított marad. 

(5) A terület kiterjedését az SZ-1 és SZ-2 tervlap ábrázolásának megfelelően, a következők 

szerint kell megállapítani: 

a) A terület szélességi méretének kótázott értéke megmutatja, hogy az új telektömbök 

kialakításakor milyen minimális közlekedési és közműsávot kell kialakítani.  

b) A meglévő közterülethatár és a szabályozási vonal közötti távolság kótázása 

megmutatja, hogy a már beépített területeken a közlekedés és közműellátás 

fejlesztésére milyen szélességű sávot kell közterületként kisajátítani, illetve lejegyezni. 

c) Amely területre a tervlap nem ír elő kótázott szélességi értéket, ott a meglévő 

közlekedési és közmű területsáv szélessége nem csökkenthető. 

(5A) 122Építési telek megközelítése céljából csak egy magánút létesíthető, kizárólag abban az 

esetben, ha a telek közúti kapcsolata nem biztosított.  

(6) Az (5) bekezdésben szereplő utcanyitással, illetve közterületszélesítéssel érintett 

(„leszabályozott”) telkek 

a) 123kisajátításra, illetve lejegyzésre jelölt részén meglévő építményekben építési 

engedélyköteles értéknövelő beavatkozás csak a későbbi kártalanítási igény 

kizárásával engedélyezhető, új építmény nem létesíthető, 

b) 124;125 a telek beépítését megelőzően a szabályozási vonalat ki kell alakítani,  

c) kerítés csak a szabályozási vonalon létesíthető, 

d) új közműbekötés a szabályozási vonal, mint utcai telekhatár figyelembevételével 

létesítendő 

e) 126akkor is beépíthető, ha a leszabályozás következtében területe az övezetben előírt 

méret alá csökken. 

 
120 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29.§ l) pont, hatályos 2011. december 30-tól 
121 Hatályon kívül helyezte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29.§ m) pont 2011. december 30-tól 
122  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 11. §, hatályos 2017. április 30-tól 
123 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1), hatályos 2011. december 30-tól 
124 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 14. § (2), hatályos 2011. december 30-tól 
125  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (10) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
126  Beiktatta a 29/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2017. október 14-től. 
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(7) Az SZ-2 tervben a területen belül „közterületi parkoló létesítési helye”-ként −P− 

határvonallal elkülönített helyeken, valamint – az építési hatóság eseti elbírálása alapján – 

az arra műszakilag alkalmas utcaszakaszokon, a város parkolásról szóló rendelete által 

megszabott feltételek mellett parkolóállások építhetők, illetve vehetők igénybe a 

parkolási igények kielégítésére.  

(8) 127 

(9) 128 

(10) 129 

(11) A VA jelű vasúti közlekedési területek a rendeltetéssel összefüggő területhasználat 

befogadására, a vasút építményeinek, szolgálati lakásainak elhelyezésére szolgálnak. A 

vasútüzemi létesítmények építménymagassága a technológiához szükséges mérték 

szerint, az egyéb kiszolgáló (iroda-, lakó-, közönségforgalmi, stb.) épületeké a 

városképbe illeszkedő módon írandó elő. 

(12)  130  

Zöldterület (KP) 

22. § 

(1) Zöldterületnek minősülnek az SZ-1 tervben KP jellel körülhatárolt közparkok. 

(2) Meglévő közparknak tekintendő 

− a Hősök tere, 

− a Bethlen Gábor tér, 

− a Semmelweis tér és  

− a Hősök ligete.131  

(3) A még kialakulatlan zöldterületek közül 

− A Dong-ér völgyi zöldfolyosó a városrészek zöldterületeinek gyalogos és kerékpáros 

összekötésére, 

− 132az Erzsébet királyné tér a városközponti dísz- és pihenőparkok új elemeként, a 

városközpont minőségének emelésére és a kertvárosi gyalogos – kerékpáros – 

zöldfelületi kapcsolat javítására, 

− a Csetényi park a városi szintű rekreációs célokra, 

− a Kanizsa tér és a Gyöngyvirág utcai közpark a Kertváros ellátására, 

− a Felsővárosi park (Radnóti Miklós utca) a városrész zöldfelületi ellátásának 

javítására, 

− a Sóstó É-i partján tervezett közpark pedig turisztikai célokra 

alakítandó ki. 

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti zöldterület-alakítás során  

− a tervezést kert- és tájépítészmérnök végezze.133 

 
127  Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. d) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
128 Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. d) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
129 Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. d) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
130 Hatályon kívül helyezte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § m) pont 2011. december 30-tól 
131  További szövegrészt hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. § e) pontja 

2018.szeptember 29-től 
132 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 15. §, hatályos 2011. december 30-tól 
133  További szövegrészt hatályon kívüli helyezte a 23/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 7. § f) pontja 

2018. szeptember 29-től 
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Erdőterület (EV, EG, EE) 

23. § 

(1)  A település erdőterületei az érvényes körzeti erdőterv és üzemterv szerint rendeltetésük 

szerint 

1. védelmi (védett, illetve talaj- és egyéb védelmet szolgáló),  

2. gazdasági (termelési, szaporító, vadgazdálkodási) és 

3. egészségügyi-szociális, turisztikai 

 célokat szolgálnak. 
 

(2)  Városi közcélú egészségügyi-szociális, turisztikai erdő csak honos fajtákból álló vegyes   

       faállománnyal létesíthető. 

(3) Az SZ-1 terven erdőterületbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban mezőgazdasági 

művelési ágban vagy nádasként nyilvántartott, 3,0 hektárnál nem nagyobb, erdőterülettel 

övezett telek az MV jelű külterjes mezőgazdasági terület szabályai szerint is 

hasznosítható. 

(4)  Az erdőterületek által közrezárt, művelésből kivett, jelen rendelet hatályba lépésekor a 

földhivatali nyilvántartásban önálló alrészleten felvett „udvar”-ként szereplő, meglévő, 

beépített ingatlan a közterületi kapcsolat megléte esetén önálló telekké alakítható, s azon 

a meglévő mezőgazdasági tanyákra vonatkozó, a rendelet 24. § (1)-(3) pontjában szereplő 

helyi szabályok szerinti építés engedélyezhető. 

(5) A Sóstó É-i partján fekvő, az SZ-2 terv szerint erdőterületi (EE) besorolású 6375/2-10, 

69-72, 101-103, 105-107 és a 6388/6 helyrajzi számú telkeken a korábbi helyi építési 

rendeletekben biztosított jogok alapján egy legfeljebb 25 m2 alapterületű, földszintes, 

pince és tetőtér-beépítés nélküli, legfeljebb 3,5 méter építménymagasságú, a természeti 

környezetbe illő anyaghasználatú, a telek növényzetének gondozását, a terménytárolást és 

a tisztálkodást szolgáló épület létesíthető.  

(6) 134Az SZ-1 tervben “széleróziónak kitett terület”-be sorolt területen belül  

a) az erdőművelésben nyilvántartott földrészletek művelési ága – a szabályozási tervnek 

megfelelő művelésből való kivonás kivételével – nem változtatható meg, 

b) az erdőterületeken természetes felújításra alkalmas erdőkben tarvágás nem engedhető 

meg, ültetvényszerű kulturerdőkben a tarvágás összefüggően legfeljebb 3 ha lehet. 

(7) 135  

Mezőgazdasági terület általános szabályai 

24. § 

(1) 136 Mezőgazdasági területen meglévő, a földhivatali és építésügyi nyilvántartás szerint 

2001. 03. 01-én igazolhatóan fennálló lakóházas telken (továbbiakban: meglévő tanya), 

vagy a külterületen élők alapellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó illetve 

szolgáltatóegység (továbbiakban: meglévő tanyasi üzlet) telkén a 25; 26; és 27. § előírásai 

mellett a szerzett építési jogok is figyelembe vehetők a következők szerint: 

a) A jelen rendelet hatályba lépésekor nyilvántartott udvar alrészlet legfeljebb 30 %-os 

beépítettségével a meglévő lakó-, vagy alapellátást nyújtó épületek és gazdasági 

építmények átalakíthatók, bővíthetők, a felsorolt rendeltetéssel új építmények 

létesíthetők. 

 
134 Beiktatta a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 16. §, hatályos 2009. április 1-től 
135  Törölte a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (3) 2015. október 24-től 
136 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 14. § (1), hatályos 2003. július 31-től 
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b) Az a) bekezdésben foglalt építési jogok a jelen rendelet hatályba lépését követően 

megnövelt udvar-részre illetve művelésből kivont új udvarra nem alkalmazható. 

(2) Az (1) pont szerinti szerzett építési jog alapján történő beépítés szabályai a következők: 

a) A meglévő tanya illetve meglévő tanyasi üzlet jelen rendelet hatályba lépésekor 

fennálló építményeinek helye építési helynek minősül, a további építési hely a jelen 

rendelet hatályba lépésekor nyilvántartott udvar alrészlet területén belül, annak 

határvonalától 4,5 méterre helyezkedik el. 

b) A műszakilag különálló, lakó- vagy alapellátást nyújtó épület építménymagassága 

legfeljebb 4,5 méter lehet, a különálló gazdasági épületé pedig 5,5 méter. 

c) A több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építménymagassága legfeljebb 

6,5 méter lehet. 

(3) 137 A meglévő tanyák és meglévő tanyai üzletek udvara körül, valamint a kivonásra 

kerülő új udvarok határa mentén fásszárú növényekből álló zöldsáv telepítendő. A 

növényzet kiültetését a telket érintő használatbavételi engedélyezés feltételéül kell 

szabni. 

(4) Az SZ-1 terven mezőgazdasági területbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban 

erdőművelési ágban nyilvántartott, 3,0 hektárnál nem nagyobb, mezőgazdasági területtel 

övezett telek az erdőterület szabályai szerint is hasznosítható. 

(5) 138 Egyéb jogszabályban környezeti hatásvizsgálatra kötelezett nagylétszámú állattartás 

csak a KM jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetben, valamint az MÜ és MV jelű 

mezőgazdasági terület legalább 5 hektár nagyságú telkén, a lakott ingatlanoktól legalább 

300 méter távolságban folytatható. Állattartó épület, állatkifutó, trágyadomb, 

komposztáló az idegen tulajdonú lakóépülettől és annak „udvar” nyilvántartású 

földrészletétől 50 m-en kívül létesíthető. 

(6) 139 

(7)  140 

(8)  141 

(9)  142Az SZ-1 tervben “széleróziónak kitett terület”-be sorolt területen belül  

a) a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési 

ága csak szőlő-, gyümölcsös, rét-legelő-, vagy erdőművelésre változtatható meg, 

b) A 1,0 ha-nál (10000 m2-nél) nagyobb, de legfeljebb 3,0 ha nagyságú telkek szélirány 

felőli határa fa- és cserjesorral ültetendő be, 

c) a 3 ha-nál nagyobb területű szántóművelésű földrészletek szélirány felőli oldalán 

mezővédő erdősáv telepítendő a táblák kialakításának megfelelően, a fafajok 

megválasztása tekintetében a termőhelyi adottságokat figyelembe vevő 

elegyarányokkal. 

 

 
137 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 14. § (2), hatályos 2003. július 31-től 
138 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 16. §, hatályos 2011. december 30-tól és a 

26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. §, hatályos 2015. október 24-től 
139 Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § n) 2011. december 30-tól 
140  Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § n) 2011. december 30-tól 
141 Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § n) 2011. december 30-tól 
142 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 17. §, hatályos 2009. április 1-től 
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Külterjes művelésű mezőgazdasági terület (MV, RE) 143 

25. § 

(1) 144 A terület az OTÉK 29. § (2) bekezdés alkalmazását tekintve a „b) általános” 

kategóriába tartozik. 

(2) 145A területen az OTÉK 29. § szabályait kiegészítve illetve szigorítva: 

1. 146lakóépület csak a 2 hektárt (20.000 m2-t) elérő nagyságú és legalább 75 méter 

szélességű telken helyezhető el, 

2. az épületek művelésből kivont udvaron helyezendők el, az udvar beépítettsége nem 

haladhatja meg a 30 %-ot, 

3. 147építési helyként az udvarnak a telek határvonalától 6,0 m-rel beljebb eső 

területrésze veendő figyelembe, 

4. 148az építménymagasság lakást tartalmazó épület esetén nem haladhatja meg a  

4,5 m-t, illetve – gazdasági építmények esetén – az 5,5 m-t, a terület alaprendeltetését 

szolgáló technológiához feltétlenül szükséges torony jellegű építmény (pl. 

szárítótorony, siló, szélkerék), esetében pedig a 15,0 m-es magasságot, 

5. lakóépület az egyéb (vízgazdálkodási) területbe sorolt, VT jelű csatornák partjától 

állami kezelésű csatorna esetén 100 méteren, egyéb kezelésű csatorna esetén 50 

méteren belül nem állhat, 

6. a lakóépületek természetes anyagokból készüljenek, az épületek szilikát anyagú, vagy 

fa falazattal, cserép-, nád-, zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával 

borított nyílászárókkal létesítendők. 

(3)149 Az RE jelű füves repülőtér az MV mezőgazdasági terület sajátos övezete, amely a 

rendeltetéssel összefüggő területhasználat befogadására szolgál, a következő feltételek 

betartásával: 

1. A meglévő építmények a reptér és a gyepgazdálkodás funkcióit szolgálhatják. 

2. Az országos ökológiai hálózat összevont folyosójába eső földrészleteken új építmény 

vagy bővítmény nem helyezhető el, vízmentesítés a repülőtér működése érdekében 

nem végezhető. 

3. Szilárd burkolatú kifutópálya nem létesíthető. 

 

Üzemi művelésű mezőgazdasági terület (MÜ) 

26. § 

(1) 150 A terület az OTÉK 29. § (2) bekezdés alkalmazását tekintve a „b) általános” 

kategóriába tartozik. 

(2) 151A területen az OTÉK 29. § szabályait kiegészítve, illetve szigorítva: 

1. 152lakóépület csak a 2 hektárt (20.000 m2-t) elérő nagyságú és legalább 75 méter 

szélességű telken helyezhető el, 

 
143 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 17. § (1, hatályos 2011. december 30-tól 
144 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 15. §, hatályos 2003. július 31-től  
145 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 5. §, hatályos 2005. június 30-tól 
146 Módosította a 13/2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet 6. §, Hatályos: 2010. október 29-től 
147 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 17.§ (2), hatályos 2011. december 30-tól 
148 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 17.§ (3), hatályos 2011. december 30-tól 
149 Beiktatta a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 17. § (4), hatályos 2011. december 30-tól 
150 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 16. §, hatályos 2003. július 31-től  
151 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 6. §, hatályos 2005. június 30-tól 
152 Módosította a 13/2010. (IX.29.) Ktr. rendelet 7. §, hatályos 2010. október 29-től 
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2. lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,50 méter lehet, természetes anyagokból 

(szilikát falazat, cserép vagy nád fedés, fa vagy fával borított nyílászárók) készüljön,  

3. az épületek művelésből kivont udvaron helyezendők el, az udvar beépítettsége nem 

haladhatja meg a 30 %-ot, 

4. 153építési helyként az udvarnak a telek határvonalától 6,0 m-rel beljebb eső 

területrésze veendő figyelembe, 

5. nem lakóépületek építménymagassága nem haladhatja meg a 7,5 m-t, illetve a terület 

alaprendeltetését szolgáló technológiához szükséges, de legfeljebb 25,0 m-es 

magasságot, 

6. épület az egyéb (vízgazdálkodási) területbe sorolt, VT jelű csatornák partjától állami 

kezelésű csatorna esetén 100 méteren, egyéb kezelésű csatorna esetén 50 méteren 

belül nem állhat. 

Intenzív mezőgazdasági terület (MT,MZ,MB) 154 

27. § 

(1) A terület MT jelű tanyagazdasági övezetében az OTÉK 29. § szabályait kiegészítve: 

1. az épületek művelésből kivont, lakóépület esetén legalább 400 m2 területű udvaron 

helyezendők el, az udvar beépítettsége nem haladhatja meg a 30 %-ot, 

2. építési helyként az udvar határvonalától 4,5 m-rel beljebb eső terület veendő figyelembe, 

3. az építménymagasság nem haladhatja meg a 4,5 m-t, illetve a terület alaprendeltetését 

szolgáló technológiához szükséges, de legfeljebb 15,0 m-es magasságot, 

4. lakóépület az egyéb (vízgazdálkodási) területbe sorolt, VT jelű csatornák partjától 

számított 50 méteren belül nem állhat. 

(2) A terület MZ jelű kertgazdálkodási övezetére (intenzív művelésű volt zártkertek) az 

OTÉK 29. szakaszában foglaltakon túl az országos jogszabálytól eltérő, megengedőbb 

szabályok érvényesítendők, a város képviselőtestülete 29/1993. Ktr. sz. rendeletének 

elfogadásához az illetékes minisztériumtól kapott, az akkori országos jogszabálytól való 

eltérési engedéllyel összhangban. E szerint:  

a) A területen az 1993. szeptember 1. előtt kialakult 1500 m2-nél nem kisebb, legalább 

átlagosan 20 m szélességű és 50 m hosszúságú telken, maximum 90 m2 beépített 

területen lakó- és gazdasági épületek létesíthetők, az épületek szabadon álló építési 

helyen helyezendők el, építménymagasságuk legfeljebb 3,5 méter lehet, pince és 

tetőtérbeépítés megengedett.  

b) A területen a legalább 3000 m2 nagyságú és legalább 30 m átlagos szélességű telken 

lakó- és gazdasági épületek helyezhetők el, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel, az 

épületek szabadon álló építési helyen helyezendők el, építménymagasságuk 

legfeljebb 3,5 méter lehet, pince és tetőtérbeépítés megengedett. 

c) Az épületek kialakítása tájba illő, anyaghasználata hagyományos legyen. 

(3) Az MZ jelű kertgazdálkodási övezetben a (2) pontban nem említett építési ügyek 

(telekalakítás, 1500 m2-nél kisebb, vagy az előírt szélességi méretet el nem érő telek 

beépítése, stb.) esetén az OTÉK 29. § előírásai alkalmazandók, kiegészítve a jelen 

rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt szabályokkal. 

(4) A terület MB jelű homokbánya-művelésre alkalmas övezetében az MZ jelű 

kertgazdálkodási övezet szabályai érvényesítendők, de megengedhető homokbánya-telek 

alakítása is, szabályszerű engedélyezési eljárás keretében. 

 
153 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 17. §, hatályos 2011. december 30-tól 
154 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 17. §, hatályos 2003. július 31-től  
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(5)  155Az OTÉK 29. § (2) bekezdés alkalmazását tekintve a terület MT jelű tanyaövezete a 

„b) általános”, MZ jelű kertgazdálkodási és MB jelű homokbánya-művelésre alkalmas 

övezete pedig az „a) kertes” kategóriába tartozik. 

156Vízgazdálkodási terület (VT) 

28. § 

(1) Az SZ-1 és SZ-2 tervben VT jellel megkülönböztetett területek (csatornák, meglévő és ki-

alakítandó víztározók, s a Sóstó területe) egyéb (vízgazdálkodási) területnek minősülnek. 

(2) A vízgazdálkodási területek mentén egyéb jogszabályban előírt biztonsági sávok a 

karban-tartási munkálatok elvégezhetősége érdekében szabadon, kerítés és egyéb 

építménytől mentesen hagyandók. A biztonsági sáv a telekhatártól, illetőleg, ha a portál 

kijjebb helyezkedik el, akkor a portáltól számítva egységesen 3-3 méter széles területsáv 

az állami főműnek minősülő csatornák, az önkormányzati és társulati csatornák mentén 

mindkét oldalon. 

(3) 157A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat 

változtatni csak úgy szabad, hogy a beavatkozás 

− gyorsítsa meg a város beépített területire hulló záporok vizének levezetését, 

− segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását, 

− biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását. 

 

Különleges beépítésre nem szánt terület (HO, KB, VR, Kh158, En159) 

16028/A § 

(1) A HO jelű honvédségi gyakorlóterületen csak a rendeltetéshez (honvédségi gyakorlótér, 

illetve lőtér) szorosan kapcsolódó építmények helyezhetők el, lakás nem létesíthető. 

(2) 161,162Különleges homokbánya-területnek minősül az SZ-1 terven KB jellel ellátott, 

0181/64; 0181/65 helyrajzi számon nyilvántartott, „Kiskunhalas I” néven engedélyezett 

homokbánya telek területe, ahol a külszíni kitermelés, építési törmelék befogadás és 

kezelés végezhető és az ezekhez szükséges építmények helyezhetők el és a 0893/1 

helyrajzi számon nyilvántartott „Kiskunhalas II.” néven engedélyezett homokbánya telek 

területe, ahol a külszíni kitermelés, építési törmelék befogadás és kezelés végezhető és az 

ezekhez szükséges építmények helyezhetők el. 

(3) A VR jelű vásártéri területek a kirakodó, illetve az állatvásár lebonyolítására szolgálnak, 

területükön a rendeltetéssel szorosan összefüggő építmények helyezhetők el. 

(4) 163A Kh jelű horgásztó terület a funkció betöltéséhez szükséges építmények, valamint az 

ahhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi- és szállásépületek helyezhetők el, lakás nem 

létesíthető. Épületek kizárólag az SZ-2 terven bejegyzett „Épület-elhelyezési terület 

határa” vonallal körülhatárolt földrészleteken létesíthetők az övezet egész területére 

számított 2 % beépíthető területtel. 

 
155  Beiktatta a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 17. §, hatályos 2003. július 31-től 
156 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 18. §, hatályos 2009. április 1-től 
157 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 18. §, hatályos 2003. július 31-től 
158  Beiktatta a 29/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 6. § a) pont, hatályos 2017. október 14-től. 
159  Módosította a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től 
160 Beiktatta a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 19. §, hatályos 2009. április 1-től 
161 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 4. §, hatályos 2005. június 30-tól 
162  Módosította a 20/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2019. szeptember 28-tól 
163  Beiktatta a 29/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos 2017. október 14-től. 
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(5) 164Az En jelű, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló övezet a rendeltetésének megfelelő, legfeljebb 3,5 építménymagasságú 

építmények elhelyezését szolgálja maximum 2 % beépítettséggel. A telekhatár mentén 2 

m magasságú örökzöld sövény telepítendő. 
165(6) EN2 jelű övezet telkein a naperőmű megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló 

műtárgyai, az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények, valamint a naperőmű 

kiszolgálásához szükséges kapcsolódó alállomás számára szolgáló földrészlet területén 

szociális és egyéb kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
166(7) EN2 övezetben az építmény-elhelyezés és a telekalakítás feltételei: 

a) legnagyobb megengedett beépíthetőség 5%167, de max. bruttó 300 m2 

b) legnagyobb megengedett építménymagasság 6,5 m 

c) legkisebb kialakítható telekméret  5000 m2 
168(8) EN2 övezetben az épületnek nem minősülő technológiai műtárgyak magassága 

meghaladhatja az övezetben előírt legnagyobb megengedett építménymagasságot. 

 

III. Fejezet 

ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE 

Övezeti kód 

29. § 

(1) Az SZ-1 és SZ-2 tervek az egyes építési övezetek telkeire vonatkozó szabályokat 

telektömbönként kóddal rögzítik. A kód betűjelből és négy számjelből áll a következők 

szerint: 

 Betűjel:   Általános, illetve sajátos területhasználati kategória (rendeltetés) 

 1. számjel:  Építési hely 

 2. számjel: Megengedett beépítettség (%) 

 3. számjel: Építménymagasság határértékei 

 4. számjel: Telekterület alsó határértéke új telekalakításnál, illetve meglévő, 

kialakult telek beépítésénél és telekhatár-rendezés esetén 

(2) 169Az (1) bekezdés szerinti kód elemeit az SZ-1 és SZ-2 terv egységes jelmagyarázata 

alapján kell alkalmazni. Az egyes számjelek kifejtése az 1. sz. táblázat alapján 

értelmezendő. 

1. számú táblázat: 

Szabályozási kódszámok kifejtése 

Első számjel: építési hely 

1 szabadon álló 

2 oldalhatáron álló 

3 ikres 

4 zártsorú 

5 szabadon vagy oldalhatáron álló 

6 szabadon álló ikres 

9 telek egésze 

 
164  Beiktatta a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től 
165  Beiktatta a 25/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019.november 1-től 
166  Beiktatta a 25/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019.november 1-től 
167  Az Állami Főépítész OTÉK-nál megengedőbb hozzájárulásának száma (BK/TH/4615-14/2019.) 
168  Beiktatta a 25/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019.november 1-től 
169 Beiktatta a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 19. §, hatályos 2011. december 30-tól 
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0 szabályozási tervben telkenként lehatárolt 

Második számjel: beépítettségi határérték (%) (zárójelben: saroktelken, 

illetve közterületekkel körülvett telken alkalmazandó) 

1 1 % 

2 2 % 

3 5 % 

4 10 % 

5 20 % 

6 30 % 

7 40 (OTÉK szerint a területfelhasználásnak megfelelő 

maximális) % 

8 50 (OTÉK szerint a területfelhasználásnak megfelelő 

maximális) % 

9 60 (OTÉK szerint a területfelhasználásnak megfelelő 

maximális) % 

0 170egyedi: közterületen kijelölt építési hely esetén annak 100 %-a; kialakult építési 

telken a megőrzendő beépítés védelme érdekében a jelölt építési hely beépíthető, 

az OTÉK szerinti maximális értéket meghaladó kialakult beépítettségi érték 

fenntartható, de tovább nem növelhető 

Harmadik számjel: „H” építménymagasság (m) zárójelben: utcai 

építménymagasság legnagyobb eltérése a megegyező építménymagassági kategóriába 

tartozó, a határértékeket betartó szomszéd épületétől 

 1 2,00 – 3,50 (1,00) 

 2 3,30 – 5,00 (1,50) 

 3 3,50 – 6,50 (2,00) 

 4 4,50 – 7,50 (2,00) 

 5 5,50 – 8,50 (2,50) 

 6 6,50 – 10,0 (3,00) 

 7 8,00 – 12,50 

 8 12,50 – 15,00 

 9 12,50 fölött 

0 egyedi: az adott tömbben meglévő szélsőérték közötti érték, 3,00 – 12,50 m-en 

belül, a kialakult beépítési viszonyokhoz és az adott terület felhasználási 

kategória által igényelt technológiai követelményekhez igazodóan, az 

oldalkertméret és a telepítési távolság két épület viszonylatában a nagyobbik 

építménymagasságát alapul véve állapítandó meg. 
171Megjegyzés: * jelzés esetén a „H” érték az utcai homlokzatokra is teljesítendő 

KG, IG, SP172 és KM jelű terület telkén az övezetre előírt 

építménymagassági értéknél alacsonyabb építmények is elhelyezhetők. 

Negyedik számjel: telekterület minimális értéke (m2), új telekalakításkor / meglévő, 

kialakult telek beépítésekor vagy telekhatár rendezéskor. 

 1 350 / 200 

 2 450 / 250 

 3 550 / 300 

 4 620 / 400 

 5 720 / 500 

 
170  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (11) bekezdése és 16. § (6) bekezdése, 

hatályos 2017. április 30-tól 
171  Módosította a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 8. § 2., hatályos 2013. október 27-től 
172  Beiktatta a 29/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 6. § b) pont, hatályos 2017. október 14-től. 
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 6 900 / 600 

 7 1200 / 750 

 8 2000 / 1200 

 9 3000 / 1500 

 0 5000 / 2500 

x173 meglévő, közterületen álló épülethez és új középítményekhez, valamint 

magánúthoz, közmű műtárgyhoz, vagy portaépülethez telek létesíthető területi 

megkötés nélkül  

(3) 174 A kód első számjelében álló „0” esetén a következő szabályok érvényesítendők: 

a) A telek építési helye az SZ-1 vagy SZ-2 szabályozási tervben az adott telken belül 

körülhatárolt telekrész, aminek méreteit a telekre, vagy a tömbön belüli azonos 

helyzetű telekre rávezetett kótázás, illetve a meglévő beépítési elemekhez 

(telekhatárhoz, épülethez) való csatlakoztatás határozza meg. 

b) 175A hátsó telekhatárig terjedő építési helyen az építményeket vagy a hátsó 

telekhatáron, vagy attól minimum 3,0 m-re kell elhelyezni. 

c) 176 A hátsó telekhatáron álló, vagy attól 6,0 m-nél közelebb fekvő homlokzat OTÉK 

szerint számított magassága nem haladhatja meg a 4,0 m-t. 

d) Telekhatár-rendezés során az eredeti telkekre bejegyzett elő-, oldal-, és hátsókert 

méretek átörökítődnek a kialakult telkekre. 

e) 177 Telekösszevonás esetén az építési helyek közötti telekrész is építési hellyé válik, 

kivéve a SZ-2 tervben körülhatárolt helyi városképvédelmi területet, ahol az 

előkerttel, vagy utcavonallal érintkező oldalkert nem olvad be az építési helybe, a 

belsővé váló építési vonal megszűnik. 

f) A telek beépítésekor az épület elhelyezés általános előírásai (tűz-, és vagyonvédelem, 

zaj- és rezgésvédelem, egészségvédelem, stb.) úgy alkalmazandók, hogy a 

szomszédos telkeken a már beépült építményekkel, illetve a megszabott építési helyen 

az övezeti előírásoknak megfelelően később megvalósuló beépítéssel egyaránt 

számolni kell. 

(4) 178Az építési hely kódszámának „0”-tól eltérő számjegye esetén a megszabott építési 

helyen belül a beépítés módja szabadon választható meg az épület elhelyezés általános 

előírásai, valamint jelen rendelet 43. szakaszában foglaltak betartása mellett. Ahol a 

megszabott építési hely választásra ad módot („5” illetve „6” számjegy), ott a következő 

szabályok érvényesek. 

 a) 179Amennyiben a kód 1. számjegye „5”, akkor oldalhatáron álló építési hely veendő 

figyelembe, de a 25,0 m szélességi méretet elérő telkeken szabadon álló építési hely 

is alkalmazható. 

 b) Amennyiben a kód 1. számjegye „6”, akkor szabadon álló építési hely veendő 

figyelembe, kivéve a következő eseteket, amikor ikres építési hely is alkalmazható: 

– a jelen rendelet hatályba lépésekor meglévő telek szélességi mérete nem éri el 

a 16,0 métert 

 
173  Módosította a 32/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos 2012. szeptember 29-től 
174 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 19. § (1), hatályos 2003. július 31-től 
175  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
176 Módosította a 13/2010. IX.29.) önkormányzati rendelet 2010. október 29-i hatállyal és a 

32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) 2011. december 30-i hatállyal 
177 Módosította a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2010. október 29-i hatállyal és a 

32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 20.§ (2) 2011. december 30-i hatállyal 
178  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (12) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
179 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 20.§ (3), hatályos 2011. december 30-tól 
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– a telek ikres építési helyével közvetlenül érintkező oldalhatárra a szomszéd épület 

tűzfallal ráépült. 

(4A) 180Az építési hely „1” kódszáma esetén, kialakult, meglévő oldalhatáron álló beépítésű 

telken, egyéb általános és helyi előírások teljesülése esetén oldalhatáron álló beépítés is 

megengedett. 

(5) 181 Terepszint alatti építmények minden építési övezetben a telek építési helyén belül, a 

következő területi korlátozás szerint létesíthetők:  

a) épület részét képező elhelyezés esetén az építési helyen korlátlanul,   

b) 182különálló elhelyezés esetén az oldalkert minimális méretén belül bárhol  

(6) A kód 2. számjegyében szereplő beépítettségi határértéket a 21. § (5) bekezdés szerint 

leszabályozott telkek esetében a szabályozási vonallal lecsökkentett telekterületre kell 

vetíteni. 

(7) 183A kód 3. számjegyében jelzett „H” építménymagassági határértékeket nem teljesítő 

meglévő építmények építési engedélyköteles ügyei során az építménymagasság csak a 

határértékek teljesülésének irányába változhat. 

(8) 184A kód 3. számjegyében előírt építménymagasság lakó- és vegyes rendeltetésű terület 

telkein azokra az épületekre vonatkozik, amelyek homlokzatukkal az építési helynek a 

közterület felőli határvonalán, vagy attól legfeljebb 5,0 m-re állnak. További épületek 

legnagyobb építménymagassága 4,00 m. 

(9) 185A kód 3. számjegyében szereplő * jelzés esetén a „H” építménymagassági érték az 

utcai homlokzat(ok)ra is teljesítendő. 

(10) 186KG, és IG jelű terület telkén az övezetre előírt építménymagassági értéknél 

alacsonyabb építmények is elhelyezhetők. Az előírt építménymagassági érték a telek 

beépíthető területének 30 %-án technológiai szükségesség (daruzott csarnok, targoncás 

rakodás, stb.) esetében 25,0 m-ig emelhető. 

(11) 187 Telektömbön belüli övezeti határvonal az érintett telekhatár rendezése során az új 

telekhatárra automatikusan átkerül. 

(12) 188A kód 4. számjegyében szereplő „X” esetében az úszótelken álló épület bővíthető, ha a 

telek beépítettsége nem növekszik és a többi övezeti előírás teljesül.   

Előkert 

30. § 

Ahol az SZ-1 vagy SZ-2 tervlap nem rögzíti építési vonal bejegyzésével a telekre vonatkozó 

előkert méretét, ott a következő szabályok érvényesítendők: 

 
180  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése, hatályos 2017. április 30-tól 
181 Beiktatta a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 19. § (2) 2003. július 31-i hatállyal, módosította a 

12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 20. § 2009. április 1-jei hatállyal 
182 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 20. § (4), hatályos 2011. december 30-tól 
183 Módosította a 30/2004.(VI.02.) Ktr. rendelet 4. §, hatályos 2004. június 2-től 
184 Beiktatta a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 19. § (2) 2003. július 31-i hatállyal, módosította a 

32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 20.§ (5) 2011. december 30-i hatállyal 
185 Beiktatta a 30/2004.(VI.02.) Ktr. rendelet 4. §, hatályos 2004. június 2-től 
186 Beiktatta a 30/2004.(VI.02.) Ktr. rendelet 4. § 2004. június 2-i hatállyal, módosította a 12/2009.(IV.01.) 

Ktr. rendelet 21.§ 2009. április 1-jei hatállyal és a 13/2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet 8. § (3) 

2010. október 29-i hatállyal 
187 Beiktatta a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 19. § (2), hatályos 2003. július 31-től 
188  Beiktatta a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése, hatályos 2017. április 30-tól 
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a) 0 számjelű építési hely esetén az SZ-1 vagy SZ-2 terven ábrázolt építési hely közterület 

felöli határvonalán, vagy attól 5,0 méterrel beljebb kell az épület sarokpontját elhelyezni, 

b) 189 1-9 számjellel megadott építési hely esetén 

 −  lakóterületen 5,0 méter, illetve a szabályozási terven jelölt előkertméret tartandó, vagy 

– ha a meglévő állapot szerinti előkert 5,0 méternél kisebb – a meglévő előkert-méret 

nem csökkenthető, 

 − nem lakóterületi övezetben a rendeltetéshez kapcsolódó igények, s a kialakult utcaképi 

jellemzők mérlegelésével az illeszkedés figyelembevételével állapítandó meg az 

előkert-méret.  

Építési vonal 

31. §190 

(1) 191;192 Az épület határoló fala felületének legalább 50 %-ával rá kell, hogy épüljön a telek 

építési helyének építési vonallal jelzett határára, kivéve az építési vonaltól legalább 6 

méterre lévő oldalszárny határoló falát és a második, valamint további épületeket, 

amelyek helyzetére nem vonatkozik a megkötés. Az építési vonalon álló homlokzati fal 

felületébe beszámítandó egy, legfeljebb 1,80 m szélességű szabad nyílás, személybejáró. 

(2) Az „L” alakú építési vonal által kijelölt sarokra az épület sarokpontjának rá kell épülnie, 

az építési helynek az „L” betű szárai által megjelölt határai pedig az (1) bekezdés szerinti 

építési vonalnak tekintendők. 

(3) Két építési vonallal ellátott telken az első két új épület, illetve épületbővítés e vonalak 

figyelembevételével helyezendő el. 

(4) A „0”-tól eltérő kódszámmal szabályozott, azaz az SZ-1 vagy SZ-2 terven nem ábrázolt 

építési hely esetén – ha az oldalsó telekhatár és az utcai telekhatár derékszöget zár be – az 

építési helynek a telek homlokvonala felőli határvonala az előírt építési vonal. 

(5) A „0”-tól eltérő kódszámmal szabályozott, azaz az SZ-1 vagy SZ-2 terven nem ábrázolt 

építési hely esetén – ha az oldalsó telekhatár és az utcai telekhatár derékszögtől eltérő 

szöget zár be – az építési vonal az építési helynek az épület kedvezőbb tájolását biztosító 

(északi), oldalsó telekhatárral párhuzamos oldala és az épület sarokpontját az építési hely 

közterület felőli határvonalán kell elhelyezni. 

(6) 193 Telekhatár-rendezéssel érintett határvonalon bejegyzett építési vonal automatikusan 

átkerül az új telekhatárra. 

(7) 194 Közterület fölé eresz 60 cm-rel, homlokzatdísz legfeljebb 20 cm-ig nyúlhat ki, 

helyiséget tartalmazó épületkinyúlás – egyéb szabályok betartása mellett – 20 cm-ig és 

klímaberendezés kültéri egység kinyúlása 60 cm-ig tulajdonosi hozzájárulás nélkül 

létesíthető.    

 
189 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 20. §, hatályos 2003. július 31-től és a 26/2015. (IX. 25.) 

önkormányzati rendelet 10. §, hatályos 2015. október 24-től 
190 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 7. §, hatályos 2005. június 30-tól 
191 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 21. § (1) 2003. július 31-i hatállyal, a 30/2004.(VI.02.) 

Ktr. rendelet 5. § 2004. június 2-i hatállyal, valamint a 43/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § 

2013. január 20-i hatállyal 
192  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (13) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
193 Beiktatta a 17/2003.(VII.31.) 21. § (2), hatályos 2003. július 31-től 
194 Beiktatta a 13/2006.(III.29.) Ktr. rendelet 1. § 2006. március 29-i hatállyal, módosította a 

32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 21. § 2011. december 30-i hatállyal, a 26/2015. (IX. 25.) 

önkormányzati rendelet 10. § 2015. október 24-i hatállyal és a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati 

rendelet 7. § g) pontja 2018. szeptember 29-i hatállyal 
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Építmények közötti legkisebb távolság 

32. § 195 

1) Városképvédelmi területen, ha a szabályozási terv az egymáshoz 6,0 m-nél közelebb álló 

meglevő épületeket építési helyként jelöli, akkor a meglevő telepítési távolság új 

építésnél is tartható. 

2) Városképvédelmi területen beépítetlen telekrészen történő építés esetén a szomszédos 

telkeken egymással szemben álló épületek közti távolság nem lehet kevesebb, mint az 

övezetre előírt maximális magasság 4/5-e. Szemben álló homlokzati síkon nyílások az 

OTÉK 37 §-a szerint nyithatók. 

Telekalakítás 

33. § 

(1)  A kisvárosias lakó- (KL), a falusias lakó- (FL) a településközpont vegyes (TV) és a 

hétvégi házas üdülő- (HÜ) területeken telekösszevonás akkor engedélyezhető, ha a 

keletkező telek nem haladja meg az adott övezetre meghatározott legkisebb kialakítható 

teleknagyság háromszoros értékét. 

(2)  Azokban az építési övezetekben, ahol az övezeti kód első számjegye „5” vagy „6”, ott 

16,0 méternél kisebb szélességű telek kialakítása nem megengedett, kivéve a telekhatár-

rendezési és telekegyesítési eseteket. 

(3) 196Építési telek kialakítása akkor engedélyezhető, ha egy telek kialakítása esetén előtte 

legalább 4,0 méter, több telek kialakítása esetén minden telek előtt legalább 7,0 méter 

széles, út művelési ágú terület van. 

(4) 197Nyeles telek minden övezetben létesíthető. 

Beépítési módhoz tartozó legkisebb telekméretek 

34. § 

 Az építési telek beépítési módját az övezeti előírásoknak megfelelő építési helyen belül úgy 

kell megválasztani, hogy a telek kisebbik mérete (szélessége vagy mélysége) nem lehet kisebb: 

1. szabadon álló beépítés esetén 16,0 m-nél, 

2. oldalhatáron álló beépítés esetén 13,0 m-nél, 

3. ikres beépítés esetén 11,0 m-nél,  

4. zártsorú beépítés esetén 8,0 m-nél. 

Építmény elhelyezése köz- és közlekedési területen198 

35. § 199 

(1) 200Épületnek nem minősülő építmények a város közterületein a közterület-használat 

szabályozásáról szóló mindenkor hatályos helyi rendelet alapján helyezhetők el az OTÉK 

 
195 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 22. § 2003. július 31-i hatállyal és a 27/2005.(VI.29.) Ktr. 

rendelet 8. § 2005. június 30-i hatállyal 
196 Beiktatta a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 23. § 2003. július 31-i hatállyal, módosította a 

32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 22.§ (1) 2011. december 30-i hatállyal 
197 Beiktatta a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 22.§ (2), hatályos 2011. december 30-tól 
198 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 23.§ (1), hatályos 2011. december 30-tól 
199 Módosította a 30/2004.(VI.02.) Ktr. rendelet 6. § 2004. június 2-i hatállyal és a 34/2004.(VII.07.) Ktr. 

rendelet 1. §, hatályos 2004. július 7-től 
200 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 23. § (2), hatályos 2011. december 30-tól 
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39. § (2) bekezdésében foglalt előírások teljesülése esetén, a jelen rendelet 22. és 36. 

szakaszában szereplő előírásokat is figyelembe véve, azzal a szigorítással, hogy a helyi 

városképvédelmi terület közterületein a felszín feletti, 0,5 m2-nél nagyobb alapterületű 

közmű-műtárgy vagy az építménynek minősülő utcabútor elhelyezéséhez a tulajdonosi 

hozzájárulás kérését a (4)-(6) bekezdésekben szereplő „Közterület környezetalakítási 

terv” készítésével kell megalapozni.  

(2) Az SZ-2 tervben a közterületre bejelölt építési helyeken épületek is elhelyezhetők. 

a) 201Az építési helyeken az SZ-2 terven jelölt építési övezeti előírások és a bejegyzett 

funkciók kötelezően érvényesítendők.  

b) Az a) bekezdésben nem említett építési helyeken a jármű- és gyalogosforgalomban 

résztvevőket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, gépjárműtároló épületek 

helyezhetők el, a következő szabályok betartásával: 

ba) az építménymagasság nem haladhatja meg a 7,5 m-t,  

bb) kerítés nem létesíthető, 

bc)202 

bd)203  

(3) Az OTÉK 39. szakaszában foglalt szabályok betartása esetén a (2) bekezdés szerinti 

kijelölt építési hely 100 %-a beépíthető. 

(4) 204A (2) bekezdés szerinti, épület elhelyezésére szolgáló közterületi építési helyeken kívül 

újabbakat közterület-környezetalakítási terv alapján lehet kijelölni. A közterület-

környezetalakítási terv tartalmát és készítésének szabályait az (5) és (6) bekezdés 

tartalmazza. 

(5) 205A „közterület-környezetalakítási terv” tartalma: 

a) Helyszínrajz M=1:250 vagy részletesebb méretarányban, amely tartalmazza legalább a 

tervezett építmény vagy épület környezetében lévő legközelebbi három épület 

közterületi határvonalát, s az építmény legalább 50 m-es körzetében az építményeket, 

tereptárgyakat, közműnyomvonalakat, növényeket, s azok rendezési javaslatát. 

b) Az építményhez vagy épülethez legközelebbi épülethomlokzatot, előterében ábrázolva 

az elhelyezendő építményt vagy épületet, M=1:100 vagy részletesebb méretarányban. 

c)  Fényképeket az építmény vagy épület helyszínéről, jelezve annak tervezett helyét.  

d) Fényképet vagy részletes (legalább M=1:50 méretarányú) rajzot az elhelyezendő 

építményről. 

(6) 206A „közterület-környezetalakítási terv” készítésének szabályai: 

a) A terv készítésében okleveles építészmérnöknek, és kertépítészmérnöknek is részt kell 

vennie. 

b)207A tervet a városi főépítésszel egyeztetni kell. 

c) A főépítész saját szakmai véleményével kiegészítve továbbítja a tervet a Képviselő-

testület elé, amely határozattal dönt a közterület tervezett felhasználásáról.” 

(7) 208 

 
201 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 23. § (3), hatályos 2011. december 30-tól 
202  Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. h) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
203  Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. h) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
204 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § o), hatályos 2011. december 30-tól 
205 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § p), hatályos 2011. december 30-tól 
206 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 23. § (4), hatályos 2011. december 30-tól 
207  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (14) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
208  Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29.§ q) 2011. december 30-tól 
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(8)   209  

(9)   210 

Pihenő zóna a közterületen 

36. § 

(1) Az SZ-1 tervben „pihenő zónaként hasznosítandó közterület” jellel körülhatárolt területek 

a környéken élők számára nyújtanak pihenő-, játszó- sétahelyet, ezért 

gépjárműforgalommal – a megkülönböztetett járművek kivételével – nem terhelhetők, s 

területükön csak az OTÉK 32. § 1. 2. felsorolásban szereplő építmények, valamint 

szemétgyűjtők, természetes anyagú vagy korszerű, tartós alapanyagból előállított, 

minőség-ellenőrzésnek megfelelt játszószerek és parkberendezési tárgyak helyezhetők el.  

(2) A pihenő zóna szakszerűen kiválasztott és elrendezett fa – cserje – talajtakaró 

növényzettel ültetendő be. 

Tájképvédelem211 

37. § 

(1) Távközlési torony elhelyezésének helyi szabályai: 

a) 212Meglévő építményen belül (pl. toronyban, tetőtérben) bárhol építhető. 

b) Meglévő építmény legfeljebb 6,0 méter magas felépítményeként a természeti 

területek kivételével bárhol létesíthető. 

c) 213Meglévő építmény 12,0 méternél nem magasabb felépítményeként a természeti 

területek kivételével bárhol létesíthető. 

d) Önálló építményként 

 − az SZ-1 terv hatályán belül a természeti területek és 500 méteres körzetük, a 

külterületi lakott hely és 200 méteres körzete, valamint az SZ-2 terv hatálya alá vont 

terület 500 méteres körzete kivételével bárhol elhelyezhető, 

− az SZ-2 terv hatályán belül csak a Budapest-Kelebia vasúti fővonaltól K-re eső  

területeken létesíthető. 

e) 214 Az egyéb jogszabály szerint engedély nélkül is létesíthető antenna bárhol 

építhető. 

(2) 215 Szélenergiát hasznosító berendezés   

− belterületen 200 kW összteljesítményig KG és IG övezetekben, lakó és vegyes 

besorolású terület határától legalább 30 m-re és legfeljebb 25 m teljes magassággal,  

− külterületen magassági és teljesítménykorlátozás nélkül, az SZ-2 terv hatálya alá 

vont terület 300 méteres körzete kivételével, egyéb jogszabályok keretein belül, a 

Kiskunsági Nemzeti Park hozzájárulása esetén bárhol  

engedélyezhető. 

(3)216Az SZ-1 és SZ-2 terven rekultivációra jelölt területek feltúrt felszínét ki kell egyenlíteni, 

s az SZ-1 és SZ-2 terv szerinti rendeltetésre alkalmassá tenni. 

 
209  Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29.§ q) 2011. december 30-tól 
210 Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29.§ q) 2011. december 30-tól 
211  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 13. §, hatályos 2017. április 30-tól 
212 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 24. §, hatályos 2011. december 30-tól 
213 Módosította a 13/2010. (IX.29.) Ktr. rendelet 9. § (1), hatályos: 2010. október 29-től és a 23/2018. 

(IX.28.) önkormányzati rendelet 7. § i) pontja, hatályos 2018. szeptember 29-től. 
214 Módosította a 12/2009.(IV.01.) Ktr. rendelet 22. §, hatályos 2009. április 1-től 
215 Módosította a 13/2010. (IX.29.) önkormányzati rendelet 9. § (2), hatályos 2010. október 29-től 
216 Módosította a 13/2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) 2010. október 29-i hatállyal és a 

43/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) 2013. január 20-i hatállyal. 
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(4)217 

(5) 218  

(6) 219Az SZ-1 tervben „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület”-be sorolt 

területen belül létesülő épületek terméskő-, vakolt és látszó tégla, vályog, vagy fa 

falazattal, agyagcserép-, nád-, zsindely-, vagy zsupfedéssel, fa anyagú, vagy fával borított 

nyílászárókkal létesítendők. A homlokzati színek ugyanezen anyagok természetes 

színárnyalatainak megfelelően választandók meg. 

Járműelhelyezés 

38. § 220 

(1) Az OTÉK 42. § (7) bekezdésben szereplő fásítási kötelezést a 10 gépjárműnél kisebb 

befogadóképességű felszíni parkoló kialakításakor is alkalmazni kell. 

Hulladékelhelyezés 

39. § 

(1) 221A város területén veszélyes hulladék lerakó nem helyezhető el. 

(2) 222 

Védőterületek 

40. § 

(1) A meglévő szennyvíztisztító-telep 500 méteres védőtávolságán belül állandó emberi 

tartózkodásra szolgáló épület nem létesíthető. 

(2) Az új református temető körüli védőterületen belül épület csak a közegészségügyi hatóság 

szakhatósági hozzájárulása alapján létesíthető. 

(3) Az SZ-1 és SZ-2 terven ábrázolt távközlési sugárzási sávokon belül magassági korlátozás 

érvényesítendő, az építmény-engedélyezési ügyekbe bevonandó távközlési hatóság 

szakhatósági nyilatkozata szerint. 

(4) A közüzemi vízműkutak és a hozzájuk kapcsolódó ivóvíztárolók 100 m-es körzetén belül 

az állattartás tilos. 

(5) 223Az SZ-2 tervben HK jellel megkülönböztetett különleges hulladékkezelő területek 

védőzónájára a következő szabályok vonatkoznak: 

a) 224A 0995/12 és 0995/14 hrsz. alatti regionális hulladéklerakó védőzónájában 

(határaitól mért 500 m-en belül) épület, illetve pince nem létesíthető; 

b) 225A 0930 hrsz. alatti szennyvíziszap-lerakóhely 1000 m-es védőzónáján belül eső 

mezőgazdasági területen lakóépület nem létesíthető, meglévő lakóépület új, önálló 

 
217 Törölte a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 29. § r) 2011. december 30-tól 
218  Hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) 7.§. j) pontja. Hatálytalan: 2018. szeptember 29-től 
219  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos 2015. október 24-től 
220 Módosította a 30/2004.(VI.02.) Ktr. rendelet 7. §, hatályos 2004. június 2-től 
221 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 25. § (1), hatályos 2011. december 30-tól 
222 Törölte a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 16. § (7) bekezdése 2017. április 30-tól 
223 Módosította a 32/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 26. §, hatályos 2011. december 30-tól 
224  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 15. § (15) bekezdése, hatályos 2017. április 30-

tól 
225 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 9. § 2005. június 30-i hatállyal és a 12/2009.(IV.01.) Ktr. 

rendelet 24. § 2009. április 1-jei hatállyal 
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lakást nem eredményező átalakítása és felújítása, illetve legfeljebb egy alkalommal 25 

m2-rel történő bővítése az előírt beépítettség mértékéig megengedett; 

c) A Zsana község területén elhelyezkedő, de környezeti hatásával a város igazgatási 

területét is érintő fúrásiszap-lerakó telep védőzónájában (határaitól mért 500 m-en 

belül), a meglévő lakások megszüntetendők, épület nem létesíthető. 

(6) 226A gyógyhelyen és védőterületén belül  

a) a levegőszennyezés elkerülése érdekében avar, kerti hulladék nem égethető a 

szabadban, 

b) bűzhatás elkerülése érdekében bűzzel járó állattartás nem megengedett.   

IV. Fejezet 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Természeti értékek védelme 

41. §227 

(1) a) A védett fák és fasorok egyedeinek lombja által fedett területen csak a 

legszükségesebb földmunkát szabad végezni, csak kézi földmunka alkalmazható. 

 b) A védett egyedek lombját érintő légvezeték nem létesíthető.  

 c) A védett egyedek csak gyógyíthatatlan megbetegedésük miatt vághatók ki, ekkor 

megegyező fajtájú előnevelt egyeddel pótolni kell őket. 

Régészeti lelőhelyek védelme 

42. § 228  

A 4. mellékletben helyrajzi számukkal szereplő telkek a régészeti örökségvédelem 

szempontjából érintett ingatlanok. 

43. §229 

44. § 230 

 

V. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

45. § 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően 

indított ügyekben alkalmazni kell. A kihirdetés a helyben szokásos módon történik. A 

kihirdetésről a polgármesteri hivatal jegyzője gondoskodik. 

 

 
226  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos 2015. október 24-től 
227 Módosította a 27/2005.(VI.29.) Ktr. rendelet 10. §, hatályos 2005. június 30-tól 
228 Módosította a 17/2003.(VII.31.) Ktr. rendelet 27. § 2003. július 31-i hatállyal, a 32/2011.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet 27. § 2011. december 30-i hatállyal, a 43/2012. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet 4. § 2013. január 20-i hatállyal, a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2013. október  

27-i hatállyal és a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 8. § 2015. október 24-i hatállyal 
229  A szakaszt és alcímét hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. § k) pontja 

2018. szeptember 29-től 
230 A szakaszt és alcímét hatályon kívül helyezte a 23/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. § k) pontja 

2018. szeptember 29-től 
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Dr. Várnai László sk.          Dr. Ferenczi Mária sk. 

   polgármester           jegyző 

 

 
 

1. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez 

SZ-1 Külterületi szabályozási terv 

 

2. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez 

SZ-2 Belterület és környéke szabályozási terv 



 

 

 

 

3. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez231 

SZ-1 és SZ-2 szabályozási terv jelmagyarázata 

 

 
231  Beiktatta a 43/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § (3) 2013. január 20-i hatállyal, módosította a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2013. október 27-i hatállyal, a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (1) 2015. október 24-i hatállyal, a 

13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése 2017. április 30-i hatállyal, a 29/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 5. § 2017. október 14-i hatállyal és a 23/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 5. § 2018 szeptember 29-i hatállyal. 



 

 

 

 

4. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez232;233 

Régészeti lelőhelyek 

 
 1 2 3 4 

1 KÖH 

azonosító 

KÖH 

Lelőhelysz

ám 

Lelőhelynév Helyrajzi számok 

2 86583 Harka-

kötöny 17 

Baloghegy 0821/9, 0153/1, 0153/2 

3 35335 Imrehegy 5 Bogárzó, Dömötör tanya 0107/8, 0107/25 

4 35864 

 

1 Templomhegy 

 

3252/1, 3253/1, 3252/4, 3252/2, 3252/3, 

3335, 3177, 3403, 3248/2, 3175/2, 3176, 

3249, 3178, 3250, 3247, 3248/1, 3175/1, 

3219, 3199, 3405/5, 3336, 3333, 3267, 

3251, 3246, 3236, 3220/1, 3179, 3337, 

3402, 3405/4 

5 35871 

 

2 Piachegy 

 

3415/7, 3415/6, 3481, 3415/5, 3415/4, 

3415/14, 3415/8, 3415/3, 3482/1, 3482/2, 

3519 

6 35872 3 Kis András rétje 2268, 2266 

7 35873 4 Református Gimnázium 4673 

8 35874 5 Natkai sziget 2589, 2588, 2652 

9 35875 6 Szász Károly u. 35. 2567 

10 35879 7 KISZ lakótelep 1180, 1107, 1108 

11 35881 

 

8 Tabán (Huszár u. 14.) 

 

3965, 3979, 3967, 3966, 3969, 3971, 3970, 

3999/2, 4000 

12 35885 9 Szilády Áron u. 33, 35, 2213 

13 35887 10 Kölcsey Ferenc u. 576, 577, 1706 

14 35888 

 

11 Zsidótemető 

 

5221, 5222, 5213/1, 5213/2, 5224, 5212, 

5211, 5210, 5214, 5223, 5215, 5209 

15 35889 12 Harangostelep 078/58 

16 35890 

 

13 Lángi hegy 

 

3235, 3234, 3233, 078/145, 078/140, 

078/128, 078/142, 078/154, 078/155, 

078/157, 078/156, 078/126, 078/153, 

081/1, 078/135, 078/144, 3240, 3239, 

3238, 3237, 3236 

17 35893 14 Városi Faiskola 1133, 1132, 1130 

18 35897 

 

15 Szilády Áron u. II. 

 

5, 4, 1, 2246, 3, 9, 2213, 2244, 2567, 

4642/2 

19 35928 

 

16 Kápolnahely, Katolikus 

temető 

 

5527, 5525, 5528, 5530, 5529, 5524, 

5551/1, 5531, 5523, 5526, 5161, 5160/3, 

5160/4 

20 35929 

 

17 Mezőgazdasági 

Technikum Kossuth telepe 

 

0846/222, 0846/130, 0846/286, 0846/285, 

0846/287, 0846/284, 0846/301, 0846/302, 

0846/300, 0846/63, 0846/64, 0846/65 

21 35930 

 

18 Templomhegy II. 

 

3217, 3224, 3225, 3226, 3223/2, 3204, 

3205 

22 35938 

 

19 Templomhegy III. 

 

3210, 3208, 3214, 3211, 082/7, 082/6, 

082/5, 3215, 3216, 3213, 3207, 3206, 

10001/2, 10033, 10048, 10047, 10039, 

10040, 10032, 10031, 10030, 10029, 3212, 

3209, 3205 

23 35939 

 

20 Felsőkistelek, Zöldhalom 

 

6395/13, 0650/6, 0650/7, 0652/1, 0650/8, 

0650/4, 0651/25, 6395/4, 6395/8, 6395/9, 

6395/6, 6393, 6394, 6396/8, 6395/11, 

6395/12 

24 35941 21 Felsőkistelek, Sóstó 6343/2 

 
232  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. §, hatályos 2015. október 24-től 
233  Módosította a 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése, hatályos 2017. április 30-tól 



 

 

 

 

 egykori fürdőház  

25 35287 

 

22 Felsőszállás-Petter tanyák 

környéke 

0918/20 

 

26 35289 23 Felsőszállás-Jung iskola 0744/42, 0744/2, 0744/30, 0744/31 

27 35290 

 

24 Felsőszállás-Gyevi Benő 

földje 

0950/24, 0950/25 

 

28 35292 

 

25 Felsőszállás-Bíró Sándor 

tanyája 

0838/56, 0838/54, 0838/53, 0838/60, 

0838/62, 0838/61 

29 35288 26 Felsőszállás-Csonka tanya 0753/65 

30 35305 

 

27 Felsőszállás, Csonka 

székje 

0721/40 

 

31 35307 

 

28 Felsőszállás, Csonka 

székje II. 

0721/40 

 

32 35308 29 Felsőszállás, Sóstótól K-re 0717/15, 0717/14, 0712/1 

33 35310 

 

30 Felsőszállás, Sóstótól DK-

re 

0716/14, 0716/15, 0716/12 

 

34 35312 31 Alsószállás, Darányi tanya 010/44 

35 35313 

 

32 Alsószállás, Nagy F. Lajos 

tanyája 

01006/23 

 

36 35315 33 Füzes-Sajtos hegy 059/16 

37 35316 

 

34 Alsónyomás, Cifrahegy 

 

072/6, 072/38, 072/21 

 

38 35324 

 

35 Alsókistelek, Sajtos tér 

 

0168/11 

 

39 35325 

 

36 Alsókistelek, Bibó tanyai 

major 

0162/11, 0162/17 

 

40 35329 

 

37 Alsókistelek-Kistekei tó 

 

0156/53, 0156/56, 0156/52, 0156/54, 

0156/55, 0156/57 

41 35330 

 

38 Alsókistelek-Tóth tanyától 

É-ra 

0165, 0162/9, 0168/11 

 

42 35331 

 

39 Alsókistelek-

Vilihomokoktól D-re 

0174/55, 0174/41, 0174/52 

 

43 35332 40 Bogárzó-Paprika tanya 0374/4, 0374/3, 0374/34 

44 35336 

 

42 Rekettye-Paprika Antal 

TSz 

0449/8 

 

45 35337 

 

43 Rekettye, régi Keceli út 

jobb oldala 

0427/42, 0427/29, 0427/48 

 

46 35338 44 Rekettye,Babud tanya 0417/48 

47 35339 45 Rekettye, Nagylapos 0192/50, 0192/54, 0192/26, 0196 

48 35340 

 

46 Alsóöregszőlők, Kószó 

tanya 

0153/16 

 

49 34320 

 

47 Alsóöregszőlők, Kopolya 

vasúti megálló 

0156/7, 0153/25, 0153/16, 0153/24 

 

50 34319 48 Alsófeketeföldek, Dong-ér 078/138, 078/160, 078/159, 078/184 

51 34322 

 

49 Új református temetőtől K-

re 

3044, 3035/5, 3035/3, 3035/4 

 

52 40032 

 

51 TESCO Áruház 

 

03/2, 03/4, 04, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 

03/11, 5807/2, 5995, 6004, 6001/2, 6002, 

6003, 5998, 5994, 5993, 6000, 5999, 

5992/1, 5992/2, 5991, 5990/2, 02/5, 02/3 

53 56879 52 Dong-éri főcsatorna, észak 0776, 0725/26, 0768/29, 0725/25 

54 56880 

 

53 Dong-éri főcsatorna, 

északkelet 

0768/42, 0768/5, 0768/27, 0768/29, 

0768/45, 0768/34, 0768/33, 0768/32 

55 57545 

 

54 Alsószállási-csatorna 

 

0815/41, 0815/40, 0815/42, 0815/43, 

0815/39, 0815/37, 0815/38, 0815/8, 0824, 

0815/44, 0815/46, 0815/45, 0815/9, 

0815/34 

  



 

 

 

 

56 69335 

 

55 Felsőszállás, Dong-éri-

főcsatorna mellett 

 

0864/4, 0864/35, 0864/36, 0864/37, 

0864/53, 0864/38, 0864/33, 0864/32, 

0864/34, 0864/40, 0864/39, 0864/26, 

0864/27, 0864/28, 0864/29, 0864/30, 

0864/31 

57 69495 56 Felsőszállás 0825/30, 0825/31, 0825/32 

58 71567 57 Kiha-3 gázkút, Tsz-major 031/14, 024, 030, 031/6, 031/4 

59 72683 

 

58 Horvát Tranzit 118. 

 

0825/31, 0825/32, 0825/33, 0825/35, 

0825/34 

60 72685 59 Horvát Tranzit 119. 0825/42 

61 72687 

 

60 Horvát Tranzit 120. 

 

0846/240, 0846/239, 0855/22, 0855/23, 

0856 

62 72689 61 Horvát Tranzit 124. 0967/14, 0967/5, 0967/13 

63 72691 62 HT 129, Alsószállás II. 0940/70, 0940/41, 0940/42, 0940/46 

64 72723 

 

63 Alsószállás, Pataki tanya I. 

(RL 3) 

0973/14, 0973/15 

 

65 72725 

 

64 Alsószállás, Pataki tanya 

II. (RL 4) 

0973/14 

 

66 72727 

 

65 Alsószállás, Erdőszél (RL 

5) 

0981/26, 0981/25, 0981/15, 0981/24 

 

67 35431 66 Inokai nádastól É-ra 0223/14, 0226/2, 0226/1 

68 35432 67 Inokai nádatól É-ra II. 0223/14 

69 35433 68 Inokai nádas 0223/6, 0223/14 

70 82295 69 Alsószállás-vasút-mente 010/25, 02/5, 010/61 

71 82305 

 

70 Középkori településmag 

 

3789, 2617/2, 2622, 3978, 3980, 3870, 

3871, 3982, 3975, 3984, 3974, 3981, 3996, 

3983, 3985, 4007/2, 3998/2, 3999/1, 

4007/3, 3986/1, 3998/1, 2212/2, 3972, 

3874, 3900, 3986/2, 3995, 185, 193, 196, 

200, 199, 291, 198, 268, 3866, 207, 271, 

272, 184, 194, 197, 288, 289, 308, 3854, 

3882, 3852, 3855, 3842, 3843, 3904, 3901, 

3905, 3903, 3902/1, 3684/2, 3685, 3847, 

3706, 3641, 3642/2, 3642/1, 3701, 3700/2, 

3697, 3700/1, 3698, 3699, 3702, 3696, 

3716, 3694, 3715, 3688, 3690, 3691, 3675, 

3676, 3677, 3673, 3678, 3679, 3684/1, 

3692, 3822, 3849, 3660, 3703, 3674, 3671, 

3672, 3705, 3649, 3704, 3683, 4647/2, 

4644, 3654, 3655/1, 3846, 3845, 3851, 

3844, 3742/1, 3742/2, 3830, 3848, 3850, 

3884, 3791, 3794, 3795, 3796, 4642/2, 35, 

3686, 37, 3668, 80, 2222, 2219, 2218, 

2215, 40, 39, 38, 2214, 2231, 2232/2, 

2232/1, 36, 24, 18, 32, 76, 78, 77, 21, 28, 

22, 20, 83, 81/2, 82, 19, 79, 102, 120, 121, 

64/1, 31, 30, 75, 71, 70, 69, 72, 68, 90, 91, 

92, 93, 64/2, 63, 94, 65, 23, 73, 85, 87, 86, 

89, 88, 66, 67, 84, 123, 122, 29, 3526, 

3527/1, 3511, 3489, 3512, 3513, 202, 201, 

4522, 4523, 4295, 4529, 4125/3, 4488, 

4114, 4126, 4127, 4125/1, 4481, 4482, 

4487, 4486, 4483, 4485, 4484/2, 4484/1, 

4526, 4527, 4525/2, 4525/1, 4524, 3867, 

3859, 3860, 3468, 3476, 3858, 3483, 

3415/1, 3414/2, 3480, 3868, 3474/1, 3472, 

3473, 3471, 3469, 3470, 3478, 3485, 3479, 

3484, 3869, 3856, 3857, 3971, 3970, 3878, 

2291, 3999/2, 3906, 3907, 3714, 3709, 

3710, 3937, 3921, 3689, 3893, 3908, 3909, 

3920, 3918, 3919, 3936, 3950, 3951, 3897, 

3911/1, 3911/2, 3894, 3892, 3914, 3912, 



 

 

 

 

3913, 3917, 3891, 3890/2, 3890/1, 3910, 

3695, 3708, 3707, 3886, 3885, 3887/1, 

3887/2, 3883, 3823, 3888, 3915, 3916, 

3889, 3693, 3922, 3877, 3895, 3896, 3876, 

3875, 3879, 3880, 3873, 3881, 3853, 

3792/2, 3793, 3806, 3777, 3775, 3819, 

3778, 3824, 3821, 3815, 3825, 3713, 3711, 

3712, 3740, 3737, 3741, 3739, 3743, 3732, 

3734, 3727, 3728, 3729, 3731, 3730, 3768, 

3767, 3765, 3766, 3764, 3769, 3776, 3774, 

3735, 3738, 3771, 3772, 3770, 3773, 3820, 

3818, 3817, 3816, 3800, 3647, 3648, 3640, 

3717/1, 2569/2, 2570, 2571, 3634, 2568, 

3650, 2566, 2564, 2569/1, 3633, 4019, 

4007/1, 4009, 4010, 4022, 4016, 4021, 

4027, 4026, 4025, 4028, 4017, 4012/1, 

3474/2, 3475, 3481, 3482/1, 3482/2, 3519, 

3923, 3928, 3929, 3930, 3932, 3924, 3931, 

3414/1, 3991, 3520, 3503, 3502, 3501, 

3499, 3497, 3500, 3997, 3505, 3506, 3498, 

3532, 3531, 3533, 3538, 3509, 3510, 3508, 

3507, 3492, 3514, 3515, 3495, 3496, 3413, 

3412, 3524, 3523, 3522, 3534, 3410, 3411, 

4013, 3525, 3493/2, 3491, 3494, 3504, 

3518, 3517, 3516, 3586, 3585, 3582, 3566, 

3567/2, 3567/1, 3543, 3544, 3565, 3569, 

3580/1, 111, 103, 101, 52, 53, 113, 112, 

339, 337, 340, 341, 338, 336, 56, 57, 50, 

55, 51, 115, 114, 116, 117, 118, 119, 333, 

334, 332, 98, 99, 100, 58, 110, 95, 96, 97, 

62/2, 59, 62/1, 60, 54/1, 104, 61, 349, 347, 

346/2, 326, 327, 330, 335, 304, 320/5, 323, 

320/6, 320/7, 320/3, 362, 331, 328, 329, 

346/1, 4672, 4745/4, 4828, 4827/3, 

4827/1, 4827/2, 4832, 4834, 4831, 4620, 

4668, 4619, 4618, 4830, 3666, 3667, 3665, 

3661, 3663, 2249, 3664, 3656, 3658, 2248, 

4652, 4651, 4647/1, 2250, 2565, 2563, 

2555, 2557, 2556, 2554, 2562, 2561, 3657, 

2558, 2559, 2560, 4117, 4121, 3952, 3947, 

3946, 3953, 3948, 4090, 4089, 3954, 3956, 

3957, 3955, 3968, 4097, 4099, 4096, 4095, 

4094, 4091, 4093, 4530, 4531, 4124, 4122, 

4123, 4120, 4092, 4532, 4528, 4533, 4118, 

4125/2, 4100, 4119, 3967, 3966, 3963, 

3962, 3960, 3961, 3958, 3959, 3969, 3944, 

3945, 3949, 3942, 4098, 3973, 3976, 3861, 

3872, 3898, 3899, 3977, 2604/15, 2605/4, 

2610, 2611, 2612/6, 2609, 2607, 3618, 

3744, 3619, 3617, 3620/2, 2608, 3616, 

3615, 3614, 3620/1, 3621/1, 3745, 2618, 

2619, 2612/5, 3588, 3579, 3589, 3578, 

3587, 3785, 3784, 3756, 3755, 3611, 3753, 

3607, 3577, 3606, 3608, 3604, 3760, 3779, 

3780, 3781, 3788, 3792/1, 3612, 3751/1, 

3751/2, 3613, 3752, 3610, 3603/2, 3749, 

3763, 3746, 3747/2, 3747/1, 3762, 3761, 

3759, 3758, 3592, 3600, 3601, 3605, 3599, 

3591, 3602/2, 3603/1, 3750, 3754/1, 3748, 

3754/2, 3757, 3786, 3787, 3783, 3782, 

3627, 3725, 3726, 3723, 3624, 3623, 3722, 

3724, 3733, 3721, 3720, 3736/2, 3626, 



 

 

 

 

3625, 3622, 3643, 3644, 3645, 3628, 3629, 

3632, 3630, 3631, 3636, 3621/2, 3653/2, 

3655/2, 3652, 3651, 3653/1, 3646, 3717/2, 

3718, 3736/1, 3719, 3639, 3638, 3637, 

3635, 3561/2, 3835, 3836, 3812, 3839, 

3837, 3840, 3811, 3827, 3813, 3828, 3862, 

3810, 3809, 3829, 3833, 3808, 3834, 3807, 

3797, 3790, 3553, 3536, 3530, 3552, 3558, 

3555, 3549, 3550, 3551, 3529, 3541, 3559, 

3548, 3560, 3826, 3801, 3799, 3798, 

3561/1, 3562/1, 3568, 3584, 3583, 3993, 

3992, 3988/1, 3988/2, 3990, 3989, 3943, 

3863, 3864, 3527/2, 3832, 3831, 3528/2, 

3554, 3528/1, 3557, 3556, 3987, 3838, 

3865, 3841, 3802, 3803, 3804, 3805, 3594, 

2206, 2190, 2315, 2204, 2205, 2203, 2202, 

2174, 2207, 2172, 2208, 2313, 2314, 

107/2, 3477, 3488/2, 3487, 4033, 4032, 

4034, 4035, 4031, 4024, 4030, 4039, 4053, 

4036, 4038, 4037, 4057, 4055, 4054, 4000, 

4002, 4004, 4003, 4058, 3490, 3488/1, 

3486, 3493/1, 4014, 4015, 4012/2, 3994, 

11, 12, 2243, 2242, 2237, 2239, 2240/1, 

2240/2, 4673, 2213, 2567, 33, 4577, 1, 

2245, 324, 2244, 3662, 2, 3, 2246, 2171, 

343, 344, 342, 124, 109, 108, 107/1, 106, 

105, 74, 54/2, 4612, 4592/2, 4584/1, 4582, 

4829, 4602, 4590, 4600, 4588, 4586, 4585, 

4589, 4583, 4616/2, 4613/4, 4614, 4621, 

4616/1, 4604, 4608, 4607, 4609, 4605, 

4606, 4603, 4587, 4611/1, 4610, 4591, 

4617, 4613/3, 2217, 2216, 2225, 2226, 

2227, 2229/1, 2229/2, 2228, 2233, 2221, 

2247, 2223, 3575, 3590, 3547, 3580/2, 

3576, 3571, 3574, 3593/2, 3593/1, 3573, 

3572, 3539, 3546/1, 3545, 3546/2, 3564, 

3563, 3581, 3562/2, 3537, 3540, 125, 

280/2, 276, 158, 157, 277, 278, 279, 280/1, 

182, 181, 284, 311, 312, 195, 152/2, 153, 

152/1, 131/1, 130, 155, 281/1, 154, 126, 

128, 127, 129, 156, 317, 318, 325, 178, 

177, 313, 314, 315, 316, 159, 160, 151, 

310, 306, 309, 305, 4534, 4557, 4549, 

4552, 4561, 4562, 4567, 4551, 4545, 4560, 

4559, 4558, 4566, 4565, 4550, 4548/1, 

4548/2, 4547, 4546, 4544, 4056, 4051, 

4029, 4001, 4067, 4068, 4066, 4060/1, 

4059, 4069, 3964, 4071, 4072/2, 4070, 

4075, 4060/2, 4079, 4076, 4074, 4115, 

4116, 4105, 4108/2, 4104, 4108/1, 4052, 

4061, 4102, 4101, 4103, 4073, 4077, 

4072/1, 4020, 4023, 4011, 4018, 4006, 

4005, 4008, 2236, 2241, 26, 27, 13, 14, 6, 

10, 2234, 2235, 25, 16, 17, 15, 8, 7, 2255, 

2251, 2238, 2254, 2256, 2257, 2258, 133, 

134, 137, 139, 142, 146/1, 145/1, 138/1, 

140, 138/2, 141, 147, 135, 136, 149, 148, 

150, 164, 163, 166, 168, 167, 162, 161, 

146/2, 165, 145/2, 144/2, 4665, 4664, 

4659, 4657, 4654, 4649, 4653, 4656, 4655, 

4648, 4645, 4662, 4660, 4661, 4669/1, 

4669/5, 4663, 143, 169, 4669/4, 4674, 170, 



 

 

 

 

4613/2, 4669/3, 4658, 3941, 3940, 4641, 

4638/2, 4639, 4640, 4638/1, 4563, 4629, 

4628, 4627, 4643, 4634, 4631, 4611/3, 

4611/2, 4630, 4635, 4576, 3935, 3938, 

3939, 4541, 4542, 4540, 4538, 4543, 4569, 

4568/1, 4571, 4570/1, 4539, 3934, 4572, 

4574, 4573, 4564, 4568/2, 3902/2, 4535, 

4536, 4537, 4570/2, 175, 218/1, 218/2, 

217, 171, 173, 176, 215, 45, 46, 48, 47, 49, 

2211, 44, 41, 42/4, 42/1, 2287, 2290, 2292, 

2284, 2293/1, 2293/2, 2289, 2285, 2288, 

2286, 42/5, 43, 42/6, 42/3, 2209, 2210, 

3965, 3979, 5, 9, 4575, 4636, 4637, 

4642/1, 4088, 3933, 3927, 3925, 319, 174, 

3926, 4, 4671, 275, 285, 283, 180, 179, 

287, 273, 286, 274 

72 83573 71 Tabán, Bajnok u 4029, 4025 

73 83957 

 

72 Ördögárok I. 

 

0832/9, 0832/2, 0832/25, 0832/24, 

0832/23, 0832/27, 0832/29, 0832/30, 

0832/31, 0832/32, 0832/26, 0828/59, 

0827, 0825/4, 0825/25, 0825/26, 0825/27, 

0825/28, 0825/29, 0825/30, 0825/31, 

0825/24, 0825/23, 0825/32, 0825/17, 

0825/18, 0843/1, 0832/49, 0825/11, 

0832/51, 0825/12, 0825/14, 0832/39, 

0832/40, 0832/41, 0832/42, 0832/43, 

0832/45, 0832/44, 0832/38, 0832/37, 

0832/35, 0832/36, 0832/33, 0832/34, 

0832/48, 0832/13, 0832/14, 0832/12, 

0832/15, 0832/16, 0832/17, 0832/18, 

0832/19, 0832/20, 0832/21, 0832/22, 

0832/50 

74 83959 

 

73 Ördögárok II. 

 

0963, 0940/55, 0940/53, 0940/54, 

0940/37, 0940/36, 0976/25, 0940/60, 

0940/9, 0940/71, 0940/70 

75 83961 74 Ördögárok III. 0983/27, 0983/25, 0983/22 

76 85629 75 Kószó- tanya 0153/23 

77 86139 

 

76 Fejeték, hétvégi kertek I. 

 

0547/26, 0555/114, 0555/115, 0555/111, 

0554, 0555/112, 0555/113, 0555/24, 

0555/120, 0555/116, 0555/17, 0555/117, 

0555/118, 0555/18, 0555/119, 0551/179, 

0551/178 

78 86141 

 

77 Fejeték, hétvégi kertek II. 

 

0551/32, 0551/36, 0551/35, 0551/183, 

0552, 0551/184, 0554, 0555/130, 0555/58, 

0555/57, 0555/54, 0551/34 

79 86143 78 Fejeték, hétvégi kertek III. 0555/2, 0555/96, 0585/21, 0585/22, 0574 

80 86145 79 Fejeték, hétvégi kertek IV. 43172/2 

81 86397 

 

81 Felsőszállás, Dong-ér 

(Csikós-tanyától DK-re) 

 

0721/53, 0804, 0791/1, 0721/64, 0721/65, 

0721/49, 0721/46, 0798/17, 0721/45, 

0798/22, 0721/47, 0798/29, 0798/30, 

0798/31, 0798/12, 0798/7, 0798/9, 

0798/32, 0798/26, 0721/51, 0721/50, 

0798/27 

82 86399 

 

82 Alsószállás, laktanyától 

ÉK-re 

0936/118, 0936/184, 0936/164 

 

83 86401 

 

83 Felsőszállás, Csikós-

tanyától DNy-ra 

0721/37 

 

84 86403 

 

84 Felsőszállás, Dong-értől 

NyDNy-ra 

0805/23 

 

85 86405 

 

85 Felsőszállás, olajos úttól 

ÉK-re és a Dong-értől 

DNy-ra 

0805/63, 0805/62 

 



 

 

 

 

86 86407 

 

86 Felsőszállás, 

Szennyvíztisztító teleptől 

ÉNy-ra 

0811/43, 0811/46, 0811/45, 0811/44, 

0811/48, 0811/47, 0811/42 

 

87 86409 

 

87 Felsőszállás, Halasi 

Gazdaságtól D-re 

 

0837/2, 0837/11, 0837/15, 0837/12, 

0837/13, 0837/14, 0837/16, 0838/76, 

0837/17, 0837/19, 0837/18 

88 86411 

 

88 Felsőszállás, Tajó Gép Kft 

telephelyétől É-ra 

0867, 0868/87, 0868/88 

 

89 86413 

 

89 Felsőszállás, Halasi 

Gazdaságtól K-re 

0832/43, 0832/45, 0832/44, 0832/48 

 

90 86415 

 

90 Felsőszállás, vasút és 

majsai út között 

0864/34, 0864/47, 0864/46, 0864/48, 

0864/16, 0864/17, 0864/18 

91 86417 

 

91 Felsőszállás, Alsószállási-

csatornától DK-re 

0828/55 

 

92 86419 

 

92 Felsőszállás, Halasi 

Gazdaságtól KÉK-re 

 

0828/42, 0828/44, 0828/43, 0828/39, 

0828/40, 0828/41, 0828/29, 0828/30, 

0828/38, 0828/31, 0828/37, 0828/36, 

0828/35 

93 86421 

 

93 Felsőszállás, Dong-éri-

főcsatornától ÉNy-ra I. 

0717/21, 0717/22, 0717/23, 0712/1 

 

94 86423 

 

94 Felsőszállás, Dong-éri-

főcsatornától ÉNy-ra II. 

0717/29, 0717/30 

 

95 86427 

 

95 Öregszőlők, Dong-értől 

Ny-ra 

081/2, 078/157, 10061, 10062, 10001/2, 

10063, 078/156, 082/3 

96 87525 

 

96 Benke- tanya 

 

0298/26, 0298/27, 0351, 0350/6, 0298/25, 

0298/24 

97 89589 

 

97 Felsőkistelek, Sóstótól D-

re 

 

6396/8, 0651/25, 6396/12, 0651/34, 

0651/28, 0651/37, 0651/36, 0651/35, 

6396/15, 6396/14 

98 89591 

 

98 Felsőszállás, egykori 

Lewis gyártól ÉK-re 

0810/3, 0802/91, 0802/106, 0802/92 

 

99 89593 

 

99 Felsőkistelek, Olajosok 

útjától É-ra 

0802/116, 0802/117, 0802/118 

 

100 86131 

 

Kunfehértó 

39 

Mélykúti út, Évity tny. 

 

02/8, 02/7, 058/2, 02/9, 056/39, 056/38, 

049/14, 054 



 

 

 

 

5. melléklet a 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelethez234 

Vízminőségvédelmi terület 

 

 
234  Beiktatta a 26/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. §, hatályos 2015. október 24-től 


