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ati és az bi ábrán zöveges osítások t mellett s. érkezett rendelet ezért az lgozott - dosítási olytatott özbenső 
ényezési 
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SA 
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zett elveze
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etése érdek
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izsgálatok endezés atályos telelterületbeályos helyi
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telekméret 

600 m2 

Hatályo

                  
totta: 28/2004
totta: 28/2004
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Meggyes kö. vizsgálati t
élküli lakóteának és beghatározot
dfelület 
kisebb 
értéke 
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50 % 40

HÉSZ öveze

: 2004. 10. 29
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özt magábaterület jell
erület (Lke-0eépítésénektt építési 
pszint 
atti 
pítés 

agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % 

ti terv kivon

9-tól 
9-tól 
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a foglaló 
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eti szakasza 
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n közművena (NA 20ségű légkáb
óterületnektlan földúttő árok. Minvő, hiszen íszítik a telületi szem
olságban hrkolatlansáa csap

sített, a kö00 KG-PVCbelek bizto
k minősül, t alkotja, mndezek kianem renderületet, csmpontból a
úzódó vaságából adódpadékvíz-el

9 

zterület C) és a osítják. 
jelenleg melynek alakítása delkezik supán a a terület 

sútvonal dó eseti lvezetés 
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Szennyvízcsatorna

Kisfeszültségű elektromosvezeték

(szabad)

35 kV-os elektromosvezeték (szabad)

Középnyomású gázvezeték

Módosítással érintett terület határa

1. MEGGYES KÖZ KÖZLEKEDÉSI

TERÜLETBE SOROLÁSA
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szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

rületbe sorelően közlesi övezetbeégek miatt m kerül sohhez szüksület, különöetőség a mlesítése és egszükségentők forgalgközelíthet
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összefüggé

lehetősé
 wellness-,
ű területbiz
zött. korábban tenaluk kötean, lehetőlút, közhasz
vonatkozó 

12 

UTAK 

en, azon zetében 
rv (SZT) 

áltatás-
ésben a 
égeinek 
-, illetve 
ztosítás ervezett etlenebb leg SZT ználatra 
övezeti 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

2.2. ViVárosreA Külsőa képvtervezőtörtént A jelen érinti, aAz A jVárkertsportteA B jelűben küFürdő fejlesztszgk. pa

 
                           
                           
                           
                           
                           

izsgálatok endezés ő Várkert teviselő-testüő: Pintér Fe(35/2010 módosításazon belül kjelű területfürdőhöz erületbe (SPű terület, amlönleges stutcát a keési területarkolókat, v

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

eljes terüleület 43/200erenc), ma(XII.16.) res ugyancsakét kisebb et, amely közelebb eP), és közlemely az ustrand terülemping főeit feltáró valamint ke

PA TSZT, HÉS

      KASIB MÉRN

Y: 1183 Budapes
     E-mail: kasib@
                           

etére vonat05. (XII.16ajd 2010-beendelet). ak a szabályrészterületa Perutz eső gyepesekedési terüzoda és strletbe és köbejáratávaszerkezetierékpártár

Hatál

SZ és SZT rés
 

 
NÖKI MANAGER

 

st, Üllői út 455. T
@kasib.hu, titkars
   www.kasib.hu 

tkozó szabá6.) rendeleen a terüleyozási tervtre kiterjedStadionhos területrésületbe tartorand főbejáözlekedési al összeköt jelentőségrolót alakíto

lyos TSZT ki

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

ályozási teretével hagyet déli részv alábbi lehdően (A és Boz tartozószét foglaljozik. árati előterterületbe ttő és távlagű kiszolgáottak ki. 

ivonat 

sítása 

ax: 290-9191, 

rv 2005-beyott jóvá (zére vonathatárolás sB jelű terül edzőpálya el, a TSZrében helyetartozik. A atban Külsáló út, ame
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Pápa VárÖnkormá
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agyobb 
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pok alapján
MET. E-ON vezvédősáviKW-os szrészére, E-ON vezvédősáviKW-os föE-ON vezterületreE-ON vezvédősáviKW-os szrészére,  E-ON vezvédősáviKW-os föE-ON vezbiztonságméter szterületreE-ON bánjog,  E-ON vezE-ON vezbiztonságméter szterületreE-ON vezvédősáviKW-os föE-ON vezbiztonságméter szE-ON vezvédősáviKW-os föE-ON vezvédősáviKW-os szrészére, 
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GJEGYZÉS zetékjog és i korlátozás 20zabadvezeték zetékjog és i korlátozás 35öldkábel részérzetékjog 999 me zetékjog és i korlátozás 20zabadvezeték zetékjog és i korlátozás 35öldkábel részérzetékjog, gi övezet 1-1 éles sáv e nyaszolgalmi zetékjog,  zetékjog, gi övezet 1-1 éles sáv e zetékjog és i korlátozás 35öldkábel részérzetékjog, gi övezet 1-1 éles területre, zetékjog és i korlátozás 35öldkábel részérzetékjog és i korlátozás 20zabadvezeték 
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E-ON vezvédősáviKW-os föE-ON vezterületreFöldméréelhelyezéhasznála
E-ON vezterületre   Vízvezetéés védősáE-ON vezterületrevízvezetéés védősá Vízvezetéés védősáPápai TermálvíKereskedSzolgáltaVízvezetéés védősáE-ON hasátjárási sE-ON bánjog, E-ON vezE-ON vezvédősáviKW-os föE-ON vezterületreE-ON vezterületredonában áll
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zetékjog és i korlátozás 35öldkábel részérzetékjog 84 m2e ési jelek ését biztosító ti jog  
zetékjog 92 m2e 

ési szolgalmi joávi korlátozás zetékjog 227 me,  ési szolgalmi joávi korlátozás 
ési szolgalmi joávi korlátozás ízhasznosító  delmi és ató Zrt. ési szolgalmi joávi korlátozás,sználat joga- szolgalmi jog  nyaszolgalmi zetékjog, zetékjog és i korlátozás 35öldkábel részérzetékjog 31 m2e, zetékjog 21 m2e lnak. 
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 KözlekeA PeruSportcsa termáelhelyeszervezA közleparkolá Közmű A Várkevíz gerészaki s(D 160 a Gyógya teljesPVC) juszennyvelektroVárkert
                           
                           
                           
                           
                           

utz Stadion aré

edés utz Stadionsarnok mögálfürdő gyózkedő parző íves vonekedési teásra haszná
ertfürdő vírincvezetéksarkáig halKPE). A teyászati épüs homlokzauttatja el vízcsatornámos vezetét út - Fürdő
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a Várkertfürészlege felől

Tervezet
n és körngött kiépíteógyászati rrkerdőig, alvezetésű erület gyógálják.  
ízellátása ak (D 160 Klad és a Füermálvíz veület nyugatiat előtt véga sportcsaához, majdék a Fürdő ő utca nyom
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rdő gyógyászl 

tt üdülőfalu 
nyezete (Aett burkolt részlege meahol kapcbelső utcágyászati ré
a Várkert úKPE) által ürdő utca vezeték (KPEi oldalán érgigfutó gravarnok észad a Várkert utca nyommvonalon b
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zati 

elhelyezésé
A jelű terkiszolgálóellett elhalcsolatot biával (Fenyvészleg mel
út felől, a Vbiztosítottonalán csaE 200) a Vari el a fürdővitációs szakkeleti saút nyomvomvonalán egbiztosított. 

szleges módos

R IRODA KFT. 
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sag@kasib.hu 

Feltáró út részlege 

ére javasolt 
ület) a Vó utcáról köladva kiveziztosít a lves utca). lletti szaka

Városi Spor, mely a füatlakozik a ajda lakóteő területét.ennyvízvezarkáig, ahoonalán haggészen a ke

sítása 

ax: 290-9191, 

Termálfürdés a sportte

terület 
árkerti útözelíthető mzet a Vajdalakótelep aszát párh

rtcsarnok éürdő előtt Téglagyárilep nyugat. A Várkertfzeték (200ol csatlakogyja el a terempingig ha

dő gyógyászaerület közöt

tról leágazmeg, mely a lakótelep bővítési thuzamos le
északi oldaaz uszodai úti vízvezti szélén érkfürdő szen KG-PVC, 2ozik az egrületet. A 1alad. A gáze
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zó és a jelenleg mögött területét eállással 
lán futó a épület zetékhez kezik és nyvizeit 250 KG-gyesített 10 kV-os ellátás a 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

ZöldfelüA módhomogéA B jelűparkolónéhány KörnyeMindkéérintik.  

                           
                           
                           
                           
                           

ületek osítással één sportcélű terület naójához vezy faegyed taezeti állapotét vizsgált t 
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érintett A lú gyepfelüagy része bzető út mealálható. t területrész
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jelű terüleület. burkolt felüellett kiala
zről elmond
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etrész zöldület, melyetkított gyep
dható, hogy

szleges módos
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dfelületi szt a bejárat epfelületek 
y külső zav

sítása 

ax: 290-9191, 

zempontbóelőterébentagolnak, 
varó körny

ól lényegébn, illetve a kmelyeken 
ezeti hatás
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ben egy kemping csupán 
sok nem 
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JELMAGYARÁZAT

KÖZMŰVIZSGÁLAT

M = 1 : 2000

Vízvezeték

Szennyvízcsatorna

Kisfeszültségű elektromosvezeték

(szabad)

20 kV-os elektromosvezeték (szabad)

Középnyomású gázvezeték

Kisfeszültségű elektromosvezeték (földkábel)

Termálvíz

Egyesített vezeték

35 kV-os elektromosvezeték (szabad)

10 kV-os elektromosvezeték (földkábel)

35 kV-os elektromosvezeték (földkábel)

2.HELYKIJELÖLÉS SZÁLLÁSÉPÜLETEK

CÉLJÁRA, ÉS UTAK

VONALVEZETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA A

KÜLSŐ VÁRKERTBEN



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

2.3. Ja

A jelű t

Városre
Feljeszt- A szveHkibegyszüdfüAzkö
Területf- A kö

                           
                           
                           
                           
                           

avaslatok 

terület: szá

endezés 
tési elképzePápai zemléltetésezető tervÉSZ/SZT midolgozásánejárata előyógyszállodzámolt, mödülőházas ürdőkerttelz előzetes özös telken
tfelhasználáfenti fejleözvetlenül 
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állásjellegű

elések Termálvízsére építésvező: Czigmódosításhnál is. A taőtti tér stada számárögötte pedcsaládi al közvetlen elképzelésn, de önálló
ás – TSZT msztés megvhatáros, kb
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Y: 1183 Budapes
     E-mail: kasib@
                           

ű funkciók

hasznosítószeti tanulány Istvánoz és figyeanulmánytadion felőlra egyarándig – az ápartmankéátjárással.sek szerintó ingatlanon
módosítás valósíthatób. 15000 m
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k számára t

ó Zrt azmányterven), mely elembe véteerv – kínáli oldaláhont alkalmaátsorolandént funkci  t a két hoten is kialakítósága érdekm2-es része 

szleges módos

R IRODA KFT. 
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további ter

z előzeteset készíttetiránymutaelre került álati jelleggoz kapcsolas 130 szó spotterüonáló állóelegység atható. kében a Pea TSZT-be

sítása 

ax: 290-9191, 

rület kijelö

s fejleszttett (Zala atásul szola környezegel – a termódóan egyzobaegységületen - eó üdülőfalukár együtt
erutz Stadien különleg

ölése 

tési elképArt Kft – lgált jelenetalakítási málfürdő jy wellnessges hotelégy 31 db ut helyezet is üzemel
on termálfges sportte
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pzelések építész n TSZT, javaslat elenlegi , illetve épülettel egyedi ett el a ltethető, 
fürdővel rületből 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

(Saz- Feérm- A te
Övezet - A szbeépüdér- Femkilaszkiésbő- A köFüköiskikeál- A zá- A szaztö- Szréte- AzhojekehoPe- FeKs

                           
                           
                           
                           
                           

SP) közponzonos besoenti módordekében amint közlekeközlekedéerülethez cs
és szabályoTSZT módzabályozásieépítési mópítési övedülőfalu, strdekében. enti módomegszűnik aialakított) kakótelep (vzükség átmijelölés kors ahhoz kővítését, illkibővülő ötötten – aürdő utca özötti gyalmeretébenialakításávaeretében. Altalános igétervezett ártsorú beészabályozzabályozásaz övezetreöbbszintes zöveges övészlegének erápiás részz SZT Kspogy a konkelölés (melyerti határvogy a szaberutz Stadienti módosst/1 építés
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nti vegyes rolású terüosításhoz ka TSZT-benedési terüleési terület esatolódik. 
ozás – HÉSZdosításával i tervben kód szerint ezetbe kertb.) megnöosításhoz ka sporttelepközút, mintvalamint a mmenő gépjárlátozza a kkapcsolódóetve egymáintézményazonban toés a közlogos-kerékn megvalósal is az aA magánutényként – hszálloda építési módzási koncea, nevezetee előírt érnövénysávvezeti előígépjárműzleg közelép övezet épkrét építésy a meglévővonal szövebályozás a ton későbbisítások a szsi övezetein
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besorolásúület kibővítkapcsolódó megszűniket.  egy része a
Z/SZT módoösszhangbkülönleges beépíthetőrül a száövelt terülekapcsolódóp és a termt közlekedmögötte léármű forgakülönböző ró rendelteáshoz való yterületen ovábbra is zcélú zöldtkpáros kapulhat magáadott telektakra vonahelyet kapnés a termdja és az épepció részeesen a lakórtéknél alav előírása a írás formáűvel törtéében történpítési helyrsi hely ábrő sportpályeges meghtelken belüi átépítésétzabályozásnek szövege
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ú (Vk) terütéseként. an a fejlek a sporttea termálfür
osítás ban az érintsportterülő általános állásjellegű eten történóan a HÉmálfürdő köési terület,évő közparlomra. A trekreációs etések, száközvetlen – jelen mkötelező (rterületek pcsolat bizánútként, vk (telkek) atkozó előínak jelen HÉmál közötti pítési hely reként szeróterület felacsonyabb HÉSZ szövájában biznő közvetnő parkolóhre vonatkorázolást felyák területéhatározása. ül a jelenlet (klubház bsi tervlapones előírásai

szleges módos

R IRODA KFT. 
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ületbe kerüesztési terülep és a terrdőhöz (ST
tett terület et övezetbintézményfunkciók ő minél ruSZ övezetzött jelölt (, tekintve, hk és látvánörlés indokfunkciók (sállásfunkciófunkcionálmódosítás arajzi és szö(közpark-pztosítása, mvagy korláttulajdonosírások – jeÉSZ módosközvetlenrajzi ábrázorepel az élé eső oldaértékben veges részéztosítandó tlen megkhelyek kialaozó szabálylváltja a bét fedi le), vEzen módeginél rugabővítése, len ábrázoltainak módos

sítása 

ax: 290-9191, 

ül átsoroláületek egyrmálfürdő kT), másik ré
a HÉSZ öveől (Ksp) jeyterületbe, (szállodaugalmasabbti tervében(és telekköhogy a Fürnytó) közötka továbbástrand és tók, stb.) is kapcsolóalapján immöveges) eleparkerdő tmely a kolan közhassaival törtéelen terülesításban (lán átjárást olása biztosépületmagaalon (meghtörténő mben. a termálfközelíthetőakítása. yozása olye nem épívalamint azdosításra aalmasabbanelátok korsakon kívül sítását is ig

ásra a szomyütt kezelhközött jelölésze a vegy
ezeti tervébellemzően zazon belüla, apartmab elhelyezhn és az Sönyvileg időrdő utca és tt nincs felá, hogy a jermálfürdőrugalmas ódását. már nem emként szeterület, látonkrét fejlesználatú köénő megáltrészen túásd 13. fejezaz építésisítja.  asság diffehatározott meghatárofürdő gyógsége, valay módon míthető helyz elő-, oldaazért van sn tegye lehzerűsítése,a HÉSZ Vkgénylik. 
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mszédos hetősége lt közút, yes (Vk) 
ben és a zártsorú l Vk-Z/2 anházas hetősége SZT-ben őközben a Vajda ltétlenül elenlegi ő, sport- területi helyhez erepel a tványtó) esztések özterület llapodás úlmutató zetben).  övezet erenciált sávban) zása és gyászati amint a módosul, y határa l-, hátsó szükség, hetővé a , stb.) k-Z/2 és 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

Környez- A kikaelháFe- A tetebeA léhogé- A spes- Aztöfükö(kKözlekeHÉSZ öjelölt k(valamigépjármFenti vközötti ismeretkialakítlehetővA terveKözmű A kiépíta középés az üdA jelenlbelül haZöldfelüAz átsoellensúintenzívszálláshA hoterendeze
                           
                           
                           
                           
                           

zetalakításkörnyezetialakult téraraktereseblőnye az isátsó frontjáentieket a Hszálloda főerületen kermálfürdőejárathoz (szálloda éétesítendő ogy megfeépjárműforszálloda pportcsarnokső oldalán fz üdülőfaluörténő megüggően, hogözös üzemközútról vaedés övezeti tervkiszabályozint a mögömű forgalomváltozás ellgyalogostében megtásával is. vé tevő hídszett fejlesztett közműpnyomású gdülőházak leg kiépítealad, a hoteületek orolás ugyalyozza a vebb kondhelykínálatelépület metlen részé
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s alakítási jarhez kapcsobb, zárt has, hogy a mát kitakarjaHÉSZ vonatőbejárata akeresztül k átalakítálásd a B jelés a termálhídszerű áeleljen a rgalom átvearkolási igék felé eső éfelszíni paru az átsorogközelítésegy a hotelémeltetésbenagy magánúvében és azott kiszolgtte lévő kömra.  lenére továs-kerékpárogvalósulhatA tervezeszerű épüleztések parkűvezetékek gázvezetékszámára a tt gravitáciel építésekon számszaksportterüdicionáló hat bővítéséremegvalósítáének parkos
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avaslat a száolódóan javatású építémögöttes sta a tér látvátkozó öveza Fürdő térkiépítendő ás után ölű terület isfürdő közvátjáró biztogyalogos-ezetése száényét telkeépületszárnrkolóban. landó spore a sportcsépület és azn fog funútról) törtéaz SZT-ben gáló út, teközpark és láábbra is szos kapcsot magánútett szállodetrész alattkolási igénya terület kk csak a FürSportcsarniós szennyor ennek kikilag csökkület edzőpatású, fa- ce tervezett ása maga sítását a jel

SZ és SZT rés
 

 
NÖKI MANAGER

 

st, Üllői út 455. T
@kasib.hu, titkars
   www.kasib.hu 

álloda telepvasolja, lehszeti térfaltadion leláányából.  eti előírásarről nyílik, átlós gyaösszevontasmertetésévetlen funkosítja, amelkerékpárosámára is. en belül kelnya alatt mértterület hesarnok melz üdülőfalukcionálni, nhet a megmegszűnikkintve, hogátványtó) kzerepel a Folat biztostként, vagyda és a tet a közúti űryét telken bkörnyezetérdő utca nynok északi vízcsatornaiváltása szükenti az előpályáinak cserje- és gközponti vután vonjlenlegi bur

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
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pítését továetőleg oly ml jöjjön létrátójának, na biztosítja.a reprezenalogos tenn kialakítnél). kcionális kalynek űrszs forgalomll megoldanélygarázsbelyén tervellett kialaku önálló ingkülönbözőgközelítés. k a sporttegy a Fürdőközött nincFürdő utcasítása, mey korlátlanermálfürdőrszelvény bbelül kell kiben az elláyomvonalánoldalán is ka a 6356/5ükséges. őírt minimáextenzív gyepszintenvegyes terüja a fürdőkolatlan pa

sítása 

ax: 290-9191, 

ábbra is a Fmódon, hogre, melynenem túl igé. ntatív bejárngely vezetandó új apcsolatát elvényét úm, illetve ni, a javaslaan, illetve azett, az ingkított közútgatlanként vő útkapcs
elep és a teő utca és cs feltétlenüa és a közely a konn közhasző közötti kbiztosítandelégíteni. átást biztosn került kiéki kell építe5 és 6356/
ális zöldfelügyepfelülen létesülő nületen.  őkomlexumarkoló hely

Fürdő utca gy a tér felőek egyebekényes megj
rattól a part a stranközönségfaz emeleti úgy kell méigény esat szerint aa telek stadgatlan gépjátról javasovagy egy teolati mego
ermálfürdőa Vajda laül szükség célú zöldtenkrét fejleználatú köközvetlen dó. 

sítani tudjáépítésre, a seni a gázve/4 hrsz.-ú t
ületi arányete helyébnövényállom előtti tyén. 
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mentén ől minél k mellett jelenésű 
rkosított d és a forgalmi szinten éretezni, setén a z épület dion felé árművel olt. Attól elken és oldással 
ő között akótelep átmenő erületek esztések zterület átjárást 
k. Mivel szálloda ezetéket. telkeken 
t, de ezt be lépő omány a ér még 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

KörnyeA terverontjákalulhasA Fürdőparkoló 
B jelű t

Városre
Feljeszt- A áttöelösvámfo

                           
                           
                           
                           
                           

ezeti állapotezett átsorok, hiszen aznosított, iő utca melókkal. 
terület: a s

endezés 
tési elképzejelenlegi stértékelésrömegforgallőzetes elkésszekötő foárosi közpmegközelítéogadóépüle
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t olás és az ea hotelépüdeiglenes kletti tér pa
trand bejá

elések strand és te kerültekom közvetépzelések solyosó helyparkolóból sét, valamet, mint a
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egyéb szabálet megvakialakítású ark jellege 
árati előter

termálfürdők, különötlen bejutászerint az Uyén) egy úa legrövidmint innen a strand 
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ályozási válósításávalértékes tererősödik a
rének rend

ő-komplexs tekintetása a stranUszoda és aúj fogadóédebb úton elérhető lés a fede
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áltoztatások a város rülete kerü mélygaráz
dezése 

um bejáratttel arra, ndkertbe ja Termálfürpület létesmegközellesz a gyóett fürdőe

sítása 

ax: 290-9191, 

k a környeegy igen ül rendezészsba és telk

tai üzemelhogy a jelenleg nerdő épületesülne, melyíthetően bgyfürdő ésegyüttes k

zeti állapoértékes, dsre, beépítéken belülre

tetői szemstrandra em megoldei közé (a jy egy helybiztosítja as az uszodközponti e
23 

tot nem e eddig ésre. e kerülő 

mpontból érkező dott. Az elenlegi yen és a a strand da is. A eleme a 
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öu) módosrészének kdosítás ketani szüksé
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 0805/5 a terület dületi földrénapraforgóerület, kelegazdasági ten, hogy a apolcafői f) a terület olgáló közldult (elérteen belül), dolyóba. Mivkészült a .  kból kifolzés már mellett kiaának része. 

 
29 

hrsz.-ú délkeleti szlet. óval van etről - a területei patak a források mellett lekedési e a 400 de A víz vel Pápa Tapolca lyólag - részben alakított 
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Hateltezésű tuú ingatlan 
TULAJDKözép-DunáVízügyi IgazgKözép-DunáVízügyi Igazg

Pápa Város ÖnkormányzPápa Város ÖnkormányzPápa Város ÖnkormányzPápa Város Önkormányz
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orolt, a Hanntieknek mmi erdő öve

tályos SZT kulajdoni lapegy részét
DONOS  ántúli gatóság ántúli gatóság 

zata zata zata zata 

ntai út menmegfelelőenezetbe, a pa

kivonat pok alapjánt érinti, me
MEGJEGMagyar Állam felvétel) Magyar Állam felvétel) E-ON vezetékjterületre E-ON vezetékjterületre   E-ON bányaszés védősávi koE-ON vezetékjm2 területre 
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et a Nagyha

Mód

 ető e A szrész
Öreghegy kely a Külsőmezőgazdalom lebonyn kissé miépítve. 
sszában álamint tőlm). KPE) és kis
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ntai malom 

dosítással ér

omszédos kzben a Tapol
kertes mezVeszprémasági parceyolítására aegemelt sz
áthalad a le nyugatrsfeszültség

sítása 
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felől 

rintett terüle

kiskertes terlca patak eg
zőgazdaságmi útnál kapellák közötalkalmas buzinten kial

középnyora a 20 kgű szabadve

etre bevezet

rületet feltárgykori nyom
gi területétpcsolódik att vezető Hurkolt út.  akított kül
omású gázkV-os elekezeték épül

31 

 

tő földút 

 ró földút, mvonalán 
t feltáró a városi antai út lterületi 
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 ZöldfelüA vizsgcserjefaterületenövényTerméssem anTermésmelyne KörnyeA módvalaminterhelé
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állományt a jól beálkívül - egynem érintt a területnel ismét jele
etében levet nem fol
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jellemzőenlt, többsziyéb zöldfeik sem a tnek az egykentős szere
egő-, illetvlytatnak, z

n jó állapotintes állomelületek, fátervezési tekori Tapolcepet tölthet
ve zajszennzavaró kör
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tú fa- és mány. A ás szárú erületet, a-patak, t be. 
nyezést, rnyezeti 





JELMAGYARÁZAT

KÖZMŰVIZSGÁLAT

M = 1 : 2000

Vízvezeték

Szennyvízcsatorna

Kisfeszültségű elektromosvezeték

(szabad)

20 kV-os elektromosvezeték (szabad)

Középnyomású gázvezeték

Módosítással érintett terület határa

10 kV-os elektromosvezeték

(földkábel)

3.VÁROSI KERTÉSZET ÉS

PISZTRÁNGOS TÓ ELHELYEZÉSE A

HANTAI ÚT TÉRSÉGÉBEN



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

3.3. JaVárosre
FejlesztAz önkoa váropisztránkiszolgáAz előzTapolcahiányábvízveze
TerületfA fejlesos számezőgaA parkoterületbterületfAz inganem váJelen tkorrekca szüksegyidejúj TSZT

Övezet A TSZTterület kerül átA tervetevéken
                           
                           
                           
                           
                           

avaslatok endezés 
tési elképzeormányzatosi parkokng nevelőáló épületezetes elgona patakból ban, illetveetékről is m
tfelhasználásztési elképántó művazdasági teoló céljára kbe, kisebbfelhasználáatlan fentieáltozik.  tervmódosíciójának TSséges egyéűleg, célszeT és HÉSZ k

Javasol
- HÉSZ módT módosítáa HÉSZ övtsorolásra. ezett pisztnység végzé
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elések t a területenkba kiültetőt kívánnaek, építménndolások störténne,  kiegészítémegoldható
ás – TSZT mpzelések mevelési ágúrületbe sorkijelölt közbik hányaásba kerül. eken kivüli,ításnak neSZT és HÉSéb szabályoerűen a vákeretében r

lt TSZT kivo
dosítás ásának megvezeti rends trángos tóésére utaló
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ertészet és ágok termeítani, továezése tervepisztrángoen a növekzükséges v
sához a 080észe a jerület megsg a kialaő művelési eladata a en történő grehajtása közigazgatá

 
a védelmi az MG-ÁLT HÉSZ vonsszel. 

szleges módos
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pisztrángoesztését, vábbá a teezett. s tavak (mkvő vízhozaízellátás a 
05/5 hrsz.-elenlegi eszűnik, nagakult állaágba tartoTapolca plekövetésemiatt javaási területé

HÉSZ erdő terüljelü általánatkozó elő

sítása 
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os tó kialakvalamint éevékenységmedencék)am ezt leheHantai úto
-ú földrészlerdő terügyobbik résapotnak mozó részénepatak terve, melyet azasolt a patére 2018 vé

javasolt öveletén kijelönos mezőgőírása kieg

ítását terveértékesítésigekhez sz vízutánpóetővé teszin kiépített
let mintegyületfelhasznsze mezőgamegfelelőenek erdő besvezett nyomz összefüggtak teljes hégéig elkés

ezeti terv ölt mezőgagazdasági ögészül a h
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ezi, ahol i célból ükséges ótlása a i. Ennek t 90 KPE 
y 2,5 ha-nálásból azdasági n erdő sorolása mvonal- gések és hosszán szítendő 

 
azdasági övezetbe halászati 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

A mintmértéküvegháelőírásaA módo 
(1) Az
(1) Or

kü
(2) A 

bir
ma

(3) Az
lét

(4) Az
táj 

KörnyezBár konalábbi tA tervföldútkkedvezvízfelülcélszerűAz üvemértébelhelyeA létesígázvezebiztons  

                           
                           
                           
                           
                           

tegy 2,5 hak alapján -  áz gerincmainak megfosítással ér
z övezet a mez
rszágos főút k
ülterületi szaka
birtokközpont
rtoktesteken, f
ax. 200 m² beé
z övezet terül
tesíthető. 
z övezetben el
ji és épített kör

zetalakításnkrét tervitervezői javvezői javaskapcsolatróően kiszolete(ke)t céűen az út megház 9 mbe nem számzhető. ítmények teeték és 20 sági övezeté
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a-os telkenlegfeljebb magassága nfelelően a brintett terül
zőgazdasági h
külterületi szak
asza mentén az
t, illetve a kie
földrészletenké
épített bruttó al
etén legfeljebb

lhelyezhető ép
rnyezetbe illesz

s i elképzelévaslatok köslat szerinl továbbra olgálható. élszerű a pamenti sávbam-nél alacsmítandó beelepítésénékV-os elekét.  
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b 2,0 m mag

pületek, építmé
zkedő karakter

és még nemörvonalazzánt az ingais megfeleAz élővízatakhoz köan telepítensonyabb gele, ezáltal él figyelemktromos lé
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thető terülhet, ezért a dhatja megg mértékébelőírásai az
ZDASÁGI TE

61. § 
MG-ÁLT 

s mezőgazdas
 

elsődlegesen a
n az út tengel
l számított 30 m
ont kivételével
egy lakóépület

gas, maximum

ények tömegfo
relemeket kell 

m születetták a kialakíatlan kiszlő, ezen kiszfolyás eszel elhelyendő a szüksgerincmagaa tervezettbe kell venégvezeték n
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et - a vonkb. 1500 mg a 9,0 mbe nem számz alábbiak 
ERÜLETEK 

sági terület 

a növényterme
lyétől számíto
m-en belül épít
l az övezetben
t helyezhető el

m 0,5 m tömö

ormálásánál, s
alkalmazni. 

t a fejlesztítás lehetséolgálása aszolgáló útrsetleges fezni, míg az séges körülassággal tet kb. 500 mnni a földrényomvonal

sítása 

ax: 290-9191, 

natkozó 3%m2 alapterüm-t, így az mítandó beszerint mó
esztés – céljár

ott 50 m-en b
tmény nem he

n, a 12.000 m²
l max. 4,5 m é

ör lábazattal r

zín és anyagh

tés térbeli éges módoza Hantai ról a kertéselhasználhüvegház éljárhatóságervezett, ígm2-es szociászletet érinlát és védő

%-os beépíülettel előirOTÉK voele. dosul: 
ra szolgál. 
belül, országos
lyezhető el. 
²-t meghaladó
építménymaga

rendelkező átt

használatánál a

elrendezézatait. útról a kszet és piszatósága ms a szociálig biztosításgy a beépális épület ntő középnőtávolságát
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ítettségi rányzott natkozó 

s mellékút 

ó nagyságú 
assággal és 

tört kerítés 

a környező 

sére, az kialakult ztrángos miatt a is épület sával. pítettség a telken nyomású t, illetve 
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KözlekeA terveföldrészkertészmeglévmellett A konkbelül bő Közmű A Hantaszennyvközművgáz és a ZöldfelüA módfaállomA kertéjavasoltgyepszi KörnyeA tervetényleghátrányA pisztresztétiknem száÖsszesstevékenkörnye  

                           
                           
                           
                           
                           

edés ezett átsorozlet gépjárzetbe irányvő közleked- alkalmaskrét fejleszőséges terü
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PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

olás a térséművel törtyuló kismédési területs. ztés tükrébület áll rend
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dési rendjéözelítése a emély és ezetesen a szatározandó. 
pített a közC). A tervi úton kiépkiépítése sm ó zöldfelütovábbra is létesítméntár mentéása. 
tés tekintetegház és a sése gazdagínkciók általtervezett ps működése
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ében változHantai útreseti teherzükséges feó parkolóhe
zépnyomásvezett fejlített közműszükséges. 
ületeket nerdő besornyeinek han többszin
tében megfszociális építja a körny keltett szápisztrángose nem befo
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zást nem iról továbbrrforgalom elújításokkelyek kiala
ú gázvezetlesztés vízűvezetékek
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felel a terülpület megjeyezetet, minállítási és sz medencéklyásolja szá

gényel, az ra is biztosílebonyolítkal és karbaakítására a
ték és a graz- és elekkről megold
t, a ténymarad. tájba illesbkorona-, 
let jelenlegelenése nd biológiazemélyforgk és kertészámottevően
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ÖLCSŐDE 
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és a von
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4.2. ViVárosreA hatátérképebeépíteA vizsgnagyváAz átsovan haelfogadjelenleg(21/20Iroda KAz alábjelenlegegybeszjelöléseA követ- A TSsportpa- A TSZ- Az SZHÉSZ öAz új btervmótervezőegésze összehamegvál 
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rületek (kkedési terüssel szerepe vonatkozapítása, vió szabályozndszerén tartalmi 
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övezeti orolású, s, délről zási terv ározattal éppen a osították Építész zök és a amint az szereplő 
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k állapotát  környezetintetében cünk, ami tatható. Ezzöldfelületikompenzálj

41 

bölcsőde zültségű avitációs 
lenleg a részben edik el. központi ítésű, jó átszótér y cserje 
negatív tében is csupán a egy a zeket az  aránya, ja.  





TELEPÜLÉSTERVEZÉS:

Supka-Kovács Tamás
okl. építész, településtervező
É-1-08-095 , TT-2-08-095

SZAKÁGI MUNAKRÉSZEK:

Simon László
építész vezető tervező
É-1-08-0172
Simon Valér
okl. településmérnök

DÁTUM: LÉPTÉK: MUNKASZÁM: TERVFAJTA:

2010.09. 07/2010 Szabályozási terv

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

MUNKA NEVE:

TERVEZŐ: MEGBÍZÓ: PÁPA
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8500 Pápa, Fő utca 12.

PÁPA, VAJDA PÉTER LAKÓTELEP BŐVÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

RAJZSZÁM:

SZAKÁGI MUNAKRÉSZEK: SZAKÁGI MUNAKRÉSZEK:

A  tervlapok a Körzeti Földhivatal Pápa által 2010.04-vel hitelesített térképkivonata alapján készültek.

Freiler László
közlekedéstervezés
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Bruckner Attila
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K-1-19-0244
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avaslatok endezés 
tési elképzes önkormána Vajda Pzédságában
tfelhasználá bölcsőde m2-es részédosítás kapáló út a termeghosszabbiztosít közedési terülekát követi.)ntiek melleésrendezésályos szabáületbe, a kögyzés: tekivításként keáltoztatások
és szabályoT módosítági közpark övezetbe kbajavítás kabe, a Külsőövezetbe, an Köu-3 jsel kerül fek külön öv
zetalakítástézményterzavarása tének biztosőde gépjáult út és parági kapuja, kolókat (8 ges parkolóeendő bölcekintézmén
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ozás - HÉSZásával össz) Zkp besokerül az öveapcsán a Tő Várkert za közlekedjelöléssel eltüntetésreezetbe. 
s rület a lakóérdekébensítása miatrművel törrkolóterülevalamint sdb) a kiszóban javascsőde helynytől délebb

PA TSZT, HÉS

      KASIB MÉRN

Y: 1183 Budapes
     E-mail: kasib@
                           

6000 m2-eelep bővítéVárkert zöld
módosítás ításához a nti vegyes kedési terücsőde keleta Külső Vkapcsolatotja, ezért azt további mkön belül feervnek meövezetek kra, hogy a a tervbe, aültek beszá
Z módosítászhangban vrolásból a sezeti paramTSZT-ben azöldterületéési területeellátott gye, tekintve,
óteleptől eln, másrészttt. rténő megket meghossszemélybejázolgáló út olt elhelyezyén kialakbre fekvő k
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es területenési területedfelületéhe
TSZT-ben területbe tület kijelöléti oldalán aVárkerten kt. (Mivel Páz egységessmódosításoeltárt eltéréegfelelően következetelakótelepea biológiai amításra.) 

s változik a Hszomszédométerek, illea lakótelepéhez szervek egységeyalogút a  hogy Pápá
lhúzva kert pedig a közelítése zabbításábárata is.  mentén, dzni.  kított játszközparki te
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n egy 88 fhe mellett, z kapcsoló
zöldterüleörténő átsoése is történa lakótelepkeresztül tápa hatályoség érdekéok a helyzések rendeza közparesen közleken belüli „úaktivitás sz

ÉSZ övezetos intézménetve előíráspen belül kesen kapcssen KÖu övjavított sán a HÉSZ-
ül kijelölésbölcsőde a meglévőban tervezede a bölcszótér átherületre. 

sítása 

ax: 290-9191, 

h-es új bölca meglévődó területe
etbe tartozorolása javnik. A javas belső fő fetávlatban tos TSZT a kében jelen mzetelemzés zésére vonrk (és spokedési terüúj” zöldterüzintentartás
ti terve. A bnyi területtsok megválkijelölt zöldsolódó zöldvezetbe kezabályozás-ben a gyal
sre, egyréskedvező táő intézménett, innen nsőde telkénelyezésre k

csőde megő intézménen. 
zó terület masolt. slatban szeeltáró útja tervezett gkiszolgáló umódosítás során a hatkoznak.  ortpark) öületbe kerüületek lénysának igazo
bölcsőde tetel azonos Vltoztatása ndterületek dterületi réerülnek. A hsi terven logutak edd
zt a lakásoájolási-benyek keleti nyílik az intn belül kiakerül a te
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építését yterület 
mintegy ereplő új és a Rét gyűjtőút utakat is is ezt a hatályos övezetek lnek. yegében olásánál 

erülete a Vk-SZ/K nélkül. Z-KP/L észek Z-hatályos grafikai dig nem 
ok minél napozási oldalán tézmény alakított ervezett 
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örnyezeti kenik egy újlakó utak sttevő a kö

vezeti terv 
kótelep gépj
ezett és a j

tervezett a 
ítése érdeké

kiépült kö
arányát éss kialakítástetések kia
özegek állaj helyi jeleszáma. Ezeörnyezeti k
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járművel 
jelenlegi 

lakó- és 
ében. 

zművek 
s annak sa során alakítása 
apota. A ntőségű ekből az közegek 







   
   

                  
                           
                           

                  
                  

5. JU
5.1. A A módoJuhar uA 1925számárígy a céönkormmegfele
A terve
szabály

   
                           
                           
                           
                           
                           

UHAR UTCA
változássaosítással értca és a Sza5/94 és 1ra lettek kijélzott terülmányzat elhelően - a kö

ezett válto
yozási terv
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AI „VÁROS
l érintett terintett két abó Ervin u925/95 hrjelölve, azoetfelhasznáhatározta, hörnyező gaz

ozás a TSZ
v készítése
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SGAZDÁLK
erület, a mótelek Pápautca sarkánrsz.-ú ingaonban időkálás fenntahogy a tárzdasági ter
ZT, valami

e nem vált s

SZ és SZT rés
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KODÁSI TE
ódosítás céa déli részén helyezkedatlanok koközben azokartása indokgyi telkek rületek beso
int a HÉSZ
szükségess

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

ERÜLET" Á
lja, indoka én, az Iparidik el. orábban a k a települékolatlanná besorolásáorolásához
Z (övezeti 
sé. 

sítása 

ax: 290-9191, 

ÁTSOROLÁ

i Park várovárosüzemés más résvált. Fentiát - a rendez igazítja. 
terv) mó

SA 

os felőli hameltetési fzén kaptakekre tekinteltetésválto
dosítását 

44 

atárán, a funkciók k helyet, tettel az ozásnak 
igényli, 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

5.2. ViVárosreA módoegyéb i(VG), a A terülhatároljelöléseA terültelepültföldszinés asztvárosgoegyéb épülete 

 A Város
 
(1) Az
(2) Az

épü
(3) Az

a.)
b.)
c.)

 

                           
                           
                           
                           
                           

izsgálatok endezés osítással éipari, gazdaHÉSZ övezetet északnják, melyee szerint meletre a vártek, mint ntes épülettalos üzemondnokságbérirodák eiben és udv

Hatályosgazdálkod
z építési öveze
z építési övez
ületek. 
z építési öveze
) az előker
) az oldalk
) a hátsóke
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rintett kétasági terülezeti terve Gnyugatról keket a gazeglévő és terosgazdálkopl. a Juhatekben műkm, a szomszi irodán kkaptak hevarán. 

os TSZT kivodási terület
et a városgazd
zetben nem h

etben 
rt min.: 
kert min.: 
ert min.: 
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t ingatlan aetek” kategeip-VG építkertvárosiazdasági terervezett véodás elköltr utca és ködő Faipazédos ingakívül - édeelyet, a vá

onat re vonatko
Városg

dálkodás építm
helyezhetők el

5,0 m 
6,0 m 
6,0 m 
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a TSZT-bengóriájába tatési övezetas, északkerülettől a édelmi erdőtözése utáa Szabó Eari Áruház, atlanon pedesség nagyárosgazdálk

 
ozó építési ö

36. § 
Geip-VG  

gazdálkodási

ményeinek elh
l szolgálati la

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

n a Gazdasartozik, mibe sorolja. eleti iránybhatályos tő választ eln különböErvin utca valamint adig – az eykereskedékodás köze

Hatályos Hövezeti elő
i terület 

helyezésére szo
akások, egyhá

sítása 

ax: 290-9191, 

sági területnt városgaból kisvárotelepülésre. ző gazdasásarkán úaz ahhoz targyelőre més, szociálisepes állagú

HÉSZ övezeírások az a
olgál. 
ázi, oktatási, 

tbe, azon bazdálkodásiosias lakóteendezési esági tevékenj, illetve frtozó lapszég itt funks foglalkozú földszint

ti terv kivonalábbiak: 
egészségügyi

45 

belül az i terület erületek szközök nységek felújított zabászat kcionáló ztató és tes régi 

 nat 

, szociális 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

(4) Az
me

Építési 
övezet 

jele 

Geip-VG 

 
A terüle

A Juh
 

A Juha KözlekeA terülutca, mészakkefőközleA gyűjleállósáA telepközterü 
                           
                           
                           
                           
                           

z építési telk
eghatározott é

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

2000 m2 

et jelenlegi 

har utca Szas

ar utca Külső
edés etet kedvemint helyi elet felé a Kekedési út ttőút 2x1 ávval. phelyek pületen is re
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kek kialakítás
építési övezeti

Beépítési 
mód 

szabadonálló 

állapota  

bó Ervin utcszakasza 

ő Veszprémszakasza 
ező úthálózjelentőségűKülső Veszptelepülést eforgalmi sarkolása tndelkezésr 
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sánál és beép
 jellemzőket é

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

35 % 

ca felé vezet

mi út felé vez
zati kapcsoű gyűjtőútprémi úthoelkerülő szasávos burtelken belre áll megál

SZ és SZT rés
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pítésénél, ill. 
és határértékek

Építmén
magassá

legkisebb leg

3,5 m 

tő Éde

ető Fa
olatokkal ret határolja oz, délnyugaakaszához. kolt út, aül megoldllási-várako

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

szabályozási
ket kell alkalm

ny- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

6,0 m 3

esség nagykeaz egykori V

ipari Áruház
endelkezikés kapcsoati iránybaa vizsgált dott, a vásozási lehet

sítása 

ax: 290-9191, 

i tervben a 2
mazni. 

dfelület 
gkisebb 
értéke 

Tere
al

beé
legna

mér
35 % 50

ereskedés éVárosgazdátelephelyé

z a Juhar és sarkán 
k. Az Ipari olja a vároan pedig a 8terület msárlók szátőség. 

23. számú tá

23. szám
epszint 
atti 

építés 
agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % 

s más bérlemlkodási Vállén 

a Szabó Erv 
Park felől osi főútháló83. számú Iellett járdámára azo
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áblázatban 

mú táblázat 
művesítettség 
mértéke 

teljes 

mények lalat 

vin utca 
a Juhar ózathoz, II. rendű dával és onban a 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

 Közmű Az átsoErvin uvezetéklefektetközépnelektroszabadv ZöldfelüA módoerdősávegy-egytekintvszámotA vizsgigen cse KörnyeA terülekörnyea Juhar    

                           
                           
                           
                           
                           

orolandó inutcáról, illekről van mtett NA 20nyomású vmos ellátávezetékről ületek osítással évok választy faegyed e egy-, vattevő.  gálattal érinekély. ezeti állapotet jelenlegizetüket neés a Szabó
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ngatlanok ketve az inmegoldva. A00 KG PVC vezetékről ás a 1925van megol
érintett gaztják el a kkivételéveagy kétoldantett telkek
t i funkciói –m zavarjákó Ervin utcá
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közműellátnnen nyíló A szennyvicsatorna vtelkenkén5/14 hrszldva. 
zdasági terkörnyező lael jelenleg ali zöldsávken belül a
– kis- és nak, a gazdasááról nyílnak
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tása teljes k1925/14 izeket a Juvezeti el. Ant kialakíz.-ú ingatla
rületet a jeakóterületefaállománv jellemző,a burkolt fe
agykereskeági bejáratk, a szállítá

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

körűen bizhrsz.-ú inuhar utcábaAz ingatlantott leágaanon kiép
elenleg hatektől, melyy nem tal az utcafáelületek do
edelem, kisok a lakótesi forgalom

sítása 

ax: 290-9191, 

ztosított. A gatlanon kan és  Szanok gázelláazások révpített 20 k
tályos TSZyekben az elálható. A ásítás azonominálnak, 
üzem, rakterületekkelm a Juhar ut

vízellátás kiépített 1abó Ervin átása a Juhvén történkV-os elek
T szerint velszórtan mkörnyező nban szintéa növényk
tározás, irol átellenes tcán bonyo
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a Szabó 10 KPE utcában ar utcai nik. Az ktromos 
védelmi meglévő utcákat én nem kiültetés 

odák – a oldalon, olódik. 





JELMAGYARÁZAT

KÖZMŰVIZSGÁLAT

M = 1 : 1000

Vízvezeték

Szennyvízcsatorna

Kisfeszültségű elektromosvezeték

(szabad)

20 kV-os elektromosvezeték (szabad)

Középnyomású gázvezeték

Módosítással érintett terület határa

20 kV-os elektromosvezeték

(földkábel)

5. JUHAR UTCAI "VÁROSGAZDÁLKODÁSI

TERÜLET" ÁTSOROLÁSA



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

5.3. JaVárosre
FejlesztA egykgazdasáfunkciótámogarészérőjelenlegmeg.  

 
TerületfA vizsgátsoroláterületfgazdasá 
Övezet –A HÉSZGeip-VGraktáraA javas
 
(1) Az

tel

                           
                           
                           
                           
                           

avaslatok endezés 
tési elképzekor városgaági (kereskóváltások iatja kínálatől a Juhar ugi övezeti e

Javaso
tfelhasználágált területás történikfelhasználáági területe
– HÉSZ módZ övezeti teG építési öak, telephelolt építési ö
z építési övez
lephelyek elhe
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elések azdálkodáskedelmi szirányába mti jelleggel. utca 5. száelőírások b

lt TSZT kivo
ás – TSZT mt rendelteték az egyéb ásból kereek besorolá
dosítás ervében a tövezetből Gyek céljáraövezet hatá

Védőtáv

et a nem zava
elyezésére szo
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si intézménzolgáltató)mutató válKonkrét iám alatti faeépítési m

onat 
módosítás ésváltozás ipari gazdaeskedelmi, ásához igaz
terület a TSGksz –ÜZ jea szolgáló éályos előírá
volságot nem 

telephelyek

aró hatású gaz
olgál. 
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ny céljára  területfelltozás, amegényként faipari telepértékre vo

 
miatt a TSasági kategszolgáltatzodóan. 

SZT módoselű, védőtáépítési övezásai az aláb
33. § 

Gksz-ÜZ  
igénylő üzem

k céljára szol

zdasági tevéke

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

kijelölt eglhasználásbely a továfogalmazódphelyen raknatkozó el

HÉSZ
SZT-ben a góriába tartó területf

sításával ösávolságot nzetbe. bbiak: 
mi funkciók, r
lgáló terület 

enységi célú ép

sítása 

ax: 290-9191, 

gyéb ipari ba lényegéábbi rendedott meg aktárcsarnokőírása mia

Z javasolt öv
gazdasági tozó városfelhasználá

sszhangbannem igényl
raktárak,  

pületek, kisüz

terület átsében a meeltetésváltoa Meister Hk építése, tt nem való

vezeti terv 
területekegazdálkodásba a csa

n átsoroláslő üzemi fu

zemi funkciók
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sorolása egindult ozásokat Holz Kft. amely a ósítható 

 
en belül ási (VG) atlakozó 
ra kerül unkciók, 

k, raktárak, 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

(2) Az
leb
lak

(3) Ah
mé

(4) Az
a.)
b.)
c.)

(5) Az
me

Építési 
övezet 

jele 

Gksz-ÜZ  A módo
KözlekeA javaselőírása 
Közmű A hatákielégítilletéke 
ZöldfelüBár a mde a jzöldfelüA biológfásítása 
KörnyezA tárgyA gazdanövény 

                           
                           
                           
                           
                           

z építési övez
bonyolító tele
kóterület és kö
hol az építési 
ért 20 m-en be
z építési övez
) az előker
) az oldalk
) a hátsóke
z építési telk
eghatározott é

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

2000 m2 osítások sza
edés solt módosai tekinteté
ároló közttésére általes üzemelte
ület módosítás uelenlegi álületi borítogiai aktivita eredmény
zetállapot yi átsorolás asági terülytelepítés e
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zetben létesíth
ephelyek, raktá
özintézményte
övezet lakóte

elül üzemi épü
etben 
rt min.:  
kert min.: 
ert min.: 
kek kialakítás
építési övezeti

Beépítési 
mód 

szabadonálló akági vonatsítás az útében változ
területekenlánosságbaetőkkel a sz
után az előllapothoz ottságot. tás tekintetyezhetne. 
a környezeletet a tömsetén - meg 
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hető üzemi te
árak, teherforg
erület felől ne
erület, vagy k
ület és teherjá

10,0 m
10,0 m
14,0 m

sánál és beép
i jellemzőket é

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

45 % tkozásai thálózatbanztatást nem
n kiépítettan megfelelzükséges eg
őírt minimáképest entében továb
eti elemek mb felőli olgfelelően iz

SZ és SZT rés
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rületek napi 1
galmú kapuja 

em nyílhat. 
özintézményt

árművek tároló

m 
m 
m. 

pítésénél, ill. 
és határértéke

Építmén
magassá

legkisebb leg

3,5 m 

n és a közm igényel. 
t közműhálőek, konkgyeztetések
ális zöldfelünnek megvbbi tényleg
állapotát hdalakon hazolálja a lak

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

10 tehergépjá
szomszédos, 

erület telkéve
ója, ill. parkol

szabályozási
eket kell alkalm

ny- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

14,0 m 2

zlekedési t
álózatok akrét építési ket le kell f
ületi arányvalósítása es érdemi j

hátrányosanatároló védkóterületek

sítása 

ax: 290-9191, 

árműnél nagyo
vagy feljebb 

el közvetlenül 
lója nem helye

i tervben a 2
mazni. 

dfelület 
gkisebb 
értéke 

Tere
al

beé
legna

mér
25 % 60

területek b
a módosítászándék efolytatni. 
y csökken (is észrevejavulást a v
n nem befodelmi erdők felől. 

obb szállítási 
lakóutcával el

határos, a tel
ezhető el. 

20. számú tá

20. szám
epszint 
atti 

építés 
agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % 

besorolása
ás utáni esetén azon
(35%-ról 2ehetően emvédelmi erd
olyásolja.  ősáv – a m
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forgalmat 
lválasztott 

lekhatártól 

áblázatban 

mú táblázat 
művesítettség 
mértéke 

teljes 

a, illetve 
igények nban az 

25%-ra), melné a dősávok 
megfelelő 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

6. B
6.1. A A Pápatelepülékijelölékiszolgáérdekébnagyobrészen Az egynagyobegyezte
A terve
előírás

 

                           
                           
                           
                           
                           

ORSOSGYŐ
változássaai Húsos és északi rését a teváló építmben. Az egybb szárazulegy un. nevyesület a tébb területcsetés alapján

ezett válto
sok) módos
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ŐR SPORT
l érintett teHorgász Erészén lévővékenységhmények (pyesület tárgatok tagolnvelőtó). ényleges tseréket tern. 

ozás a TSZ
sítását igén
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THORGÁSZ
erület, a móEgyesület ő 0111 hrshez szüksépl. esőbeálgyi ingatlannak négy tterülethaszrvez a szom

ZT, valamin
nyli, szabá
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 TERÜLET
ódosítás cékezdeménsz.-ú ingatléges közölló, napvénának kb. 4tóra (elnevnálathoz vmszédos in
nt a HÉSZ 

ályozási ter

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

T KIJELÖLÉ
lja, indoka yezte a Panon sportsségi szocédő tartóz4,5 ha-os révezésük: Hovaló jobb ingatlanok t
(övezeti t

rv készítés

sítása 

ax: 290-9191, 

ÉSE 

Pápához csthorgászat ciális épülzkodó, tárésze vízfelüosszú, Simaigazodás étulajdonosa
terv és a v
se nem vál

satolt Borvégzésérelet, illetveroló) elheület, melyeta, Bokros éérdekében aival való e
vonatkozó 
t szüksége
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rsosgyőr e terület e egyéb elyezése t kisebb-és a déli kisebb-előzetes 
övezeti 

essé. 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

6.2. ViVárosreA sporvízgazdközparkA vízfelhatárábeddig nA terüleépítméntalálhatmellékhMegjegegyezikTervbeA pontonagyjáb

 
TulajdoA tulajdaz önko

HRSZ 01026/1 01026/2 01026/3 01026/8 01030 01109/7 01109/8 01109/9 
                           
                           
                           
                           
                           

izsgálatok endezés rthorgász dálkodási tk besoroláslületet is mban tervezenem kezdődet lényegébny csak a tó, ahol egyhelyiségekeyzendő, hok meg a tén lehatárolosabb lehatból összhan

Hatályo
onviszonyokdonviszonyormányzat 

TERÜLET5.5145 4.2505 3.3048 6296 1.8362 15.46079.9348 2160 
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terület kijterületbe ésú (Z-KP/Vmagába foglett üdülőtedött el. ben beépítehorgásztavy felújítás aet tartalmaogy a hatályényleges vlt vízgazdáltárolást a fngban lévő 
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Hatályos 
eltezésű tu

TUmagánmagánmagánPápa VÖnkortú Pápa VÖnkorMagyamagánMagya
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ax: 290-9191, 

erület a TÉSZ övezetölését korábynek megvakított horgelhelyezkedó épület, mzdálkodási ém Megyei. ág határai

HÉSZ öveze
ulajdoni lap

LAJDONOS  ntulajdon ntulajdon ntulajdon Város rmányzata Város rmányzata ar Állam ntulajdon ar Állam 

TSZT-ben ti tervébenbban a Borvalósítása agászstégekdésű száramellette peterület alai Területre, valamint a

eti tev kivon
pok alapján

MEGJE        
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tő földút 

szhely 
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 KözlekeA horgleágazóA terveközlekemelyrőcsak gy Közmű A terülBorsosg ZöldfelüA terüleföldútofás szánövény KörnyeA tavakkörnye  
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et jelenleggyőri elágaületek, táj- eten nagy kn lehet merú növényyzet találhaezeti állapotk környezetzeti tényez

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

oz jelenlegehet kijutnőterületek etről a horggyes részeiátogathatók
g közművesazástól nyugés természkiterjedésűegközelítenyállomány tó.  t tét zavaró zőkre, így a 
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a vízfelületdelme font
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404. számúmeglehetősazulatra szk, de bizon
tlakozási ptérségében
k helyezketóak a terüak körül je
tek pozitívtos szempo

ú összeköten rossz ázintén földúnyos partsza
pont legközn van. 
ednek el. A ületen. Számelentős, be
v hatással vnt.  
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tő útról állapotú út vezet, akaszok 
zelebb a 

tavakat mottevő állt vízi 
vannak a 





   
   

                  
                           
                           

                  
                  

6.3. JaVárosre
FejlesztA PápakörnyesporthofogalmaközösséjavításáAz előzdb (egyelhelye
 
TerületfA tervesorolt tvalaminszánt kA módoföldhivaterület sporthocsökkendokumeA kialalehatárszintén 

                           
                           
                           
                           
                           

avaslatok endezés 
tési elképzeai Húsos Hzetében léorgász tevéazódott meégi és szoát szolgáló zetes elképyenként 6-zésével szá
tfelhasználáezett fejlesterület víznt a folyamülönleges sosítás soráatali alaptélehatároláorgász terünt, a Veszpentáció 11.akult térbolása soránn összhangb
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Borsosgyőrdek óta hotervezi. Aszámára is lyezése, vasőbeálló, n200 m2-es erületű) eg
a érdekébazulatainakerékkel a bterületfelhaotot helyestárai alapjáodóan törtéontosítás svonatkozó . minél jobjelölt védelvben ábrázo
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r északi réorgászati cA rendezés-vonzóbbá alamint a apvédő tarközponti égyéb kiszol
ben a TSZTk a horgásbirtokába kasználásba sen leképeán pontosítént a különsorán a vtérségi övbb igazodlmi erdő kiolt vízgazdá
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T-ben jelenszegyesületkerülő részvaló átsoroző legfrissásra kerültnleges beévízgazdálkoezetének vdást szolgáismértékű álkodási té

ható horgánált ingatlkeretében ekében a tes körülméároló) teleplszórtan kbl jellegű ép
nleg zöldtet által tulazei beépítésolása javasosebb ortofot a vízgazdápítésre nemodási terülvaló megfeálta az éscsökkentésérséggel. 
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ásztavak lanán a célként erületen nyeinek pítése. b. 20-30 pítmény 
erületbe ajdonolt, sre nem olt. oto és a álkodási m szánt let nem elelést a szaki tó se, mely 
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Övezet –A TSZTEnnek földhivaA mintközparkpontosíTekintekonkréérintettnem ter A módo
 
(1) Az

fen
sp
va
a) 
b)

c) 
d)

e) 

f) 

g)
(2) Az

me

Építési 
övezet 

jele 

Kbsh 

 A módo
KözlekeA javaskövetkevonja afüggvénrendeze
 
Közmű A fejlesfeltétlen

                           
                           
                           
                           
                           

– HÉSZ mód módosítássorán V-Tatali térképtegy 2 ha-okterület csítások szerettel arra, ht igény alat területre vrjednek ki. osítással ér
z övezetben a
ntieket kiszo

porthorgászatta
alamint horgás

500 m2-k
 a horgás

vízparttó
az építm

 az építm
nem szol
az elhely
épületet,
a közpon
lehet, 

 az építm
z építési telke
eghatározott é

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

15.000 m2 osítások sza
edés olt átsoroláezménye. A Borsosgyőnyében szilett parkoló
sztések igénnül szüksé
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dosítás sának megfÓ jelölésű p alrészlet-os beépítéssökkentéséint alakult.hogy a jelepozta meg,vonatkozn
rintett terül
az iroda, köz
olgáló rende
al kapcsolato
szstégek helye
ként legfeljebb
szstégek kivé
ól (a part élétő

mények egymá
mények a közp

lgálhatnak, 
yezhető építm
, amelynek ala
nti épület víz

mények anyaga
ek kialakításá

építési övezeti

Beépítési 
mód 

szabadonálló akági vonatásoknak niA horgásztuőri útról a hlárd burkolók kialakítá
nylik a terüges a teme
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felelően törállóvizek -határai mesre nem szével jött l. n módosítá, ezért a HÉak, a Borso
letre vonat

Sporthorg

zösségi szabad
eltetést tartal
os esőbeálló, 
ezhetők el az a
b egy db építm

ételével építm
ől) legalább 5 
stól legalább 3
ponti közössé

mények alapte
apterülete legf
zzel és elektro

a fa, fazsindely
ánál és beépí
 jellemzőket é

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

5 % tkozásai ncs a közleurizmus felhorgásztavalattal történását. 
ület legalábető térségéb
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rtént a HÉSterülete öventén. zánt sporthlétre, lehatást a BorsoÉSZ alábbi osgyőri út m
tkozó öveze

67/A. § 
Kbsh 

ászati rekreá

didős, valami
lmazó egy 
napvédő, pih
alábbiak szeri
mény létesíthe

mény csak leg
m távolságra,
30 m távolság

égi és szociáli

erülete legfelj
feljebb 200 m
omos áramma

y, nád, termés
ítésénél, ill. s
és határértékek

Építmén
magassá

legkisebb leg

- 

ekedést érinlendítését akhoz kivenő átépítés
bb részlegeben lévő cs
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SZ övezeti tvezetbe kehorgászati tárolása aosgyőr észarészletes ementi tavat
eti előíráso
ációs terület 

int szálláshely
darab közpo

henő funkció 
int: 
ető, 
galább 15 m 

gban helyezhe
is épület kivé

jebb 12 m2 le
2 lehet, 

al ellátott, a tö

szetes pala leh
szabályozási 
ket kell alkalm

ny- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

4,0 m 8

ntő TSZT ésis célzó fejlzető földútsét, a rekreá
es közművsatlakozási 

sítása 

ax: 290-9191, 

tervének merült a tényrekreációs fentiekbeaki tórendselőírásai cst övező Ksh
ok az alábbi
yet nem tarta
onti épületen
célára szolgá

széles száraz

etők el, 
ételével huzam

ehet, kivéve 

öbbi építmény

het. 
tervben a 38

mazni. 

dfelület 
gkisebb 
értéke 

Tere
al

beé
legna

mér
80 % 10

s HÉSZ mólesztés azot rendbetétációs terüle
vesítését, mpontoktól 

módosítása. yleges vízfs terület (en taglalt szerére vonsak a módoh övezet ter
iak: 

almazó vendég
n kívül kiz
áló mobil ép

zulaton helyez

mos tartózkod

az egy darab

y közművesít

8/A. számú tá

38/A. s
epszint 
atti 

építés 
agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % ré

dosítási nban magatelét, a leheeten belül 
melynek érda vízvezet
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 felület a Kbsh) a területi natkozó osítással rületére 

glátó és a 
zárólag a 
pítmények, 

zhető el a 

dás céljára 

b központi 

tés nélküli 

áblázatban 

z. táblázat 
művesítettség 
mértéke 

észleges 

a után etőségek 
dekében ék és az 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

elektroegyezet
 
ZöldfelüAz övekülönleeredméA beépszolgálókerülneesőbeál 
KörnyezA hatálországoterület is tervecsökkenÖsszessképest körülm  

                           
                           
                           
                           
                           

mos ellátátés alapján 
ületek, táj- éezetmódosíeges sporényezi. ítettség méó épületek ek elhelyezllók.  
zetállapot lyos TSZT os II. rendűés a környezett a tavn a leendő ségében eltöbblet ményeket bi
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ás létesítma konkrét 
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kból beépelületek cmivel huzaonti épületl építmény

halad a terír a környeító védelmimi erdősávne.  jelenlegi ten rendeze

eltetőkkel 
pítésre nemcsökkenéséamos tartót kivételéveyek, mint 
rvezett 88.ezeti tényezi erdősáv tonak köszönerülethasznettebb kör
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történő 
m szánt ét nem ózkodást el - nem például 
. számú zőkre. A ovábbra nhetően nálathoz rnyezeti 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

7. PÁ
7.1. A A módoattól déutcáig tA váltofunkcióterületé„intézmtömbök„védőtáterület”
A terve
módosí

 

                           
                           
                           
                           
                           

ÁPAI IPAR
változássaosítás a Pápélnyugatra terjed, az ésoztatás célók körénekére beteménydomink vonatkoávolságot n” irányába t

ezett változ
ítása szüks
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l érintett tepai Ipari Phelyezkedszakabbra lja a folyak kibővítélepülő cnáns kereskozásában anem igénytörténő áts
ztatás TSZ
séges. 
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ZT módosí
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ÉNEK ÖVE
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ítást nem i
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lja, indoka ti, mindketkét oldalánpja utca és agazdasági tényeknek mképest erület” kijeális kör eraktárak, 
igényel, cs
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OSÍTÁSA 

tő a Komárn található a Dárda utcterületekenmegfelelőetúlzottnaklölés, ezértelhelyezésételephelyek
ak a HÉSZ

romi utca mrészterüleca között fen az elheln. Az Ipak bizonyut felmerült ét lehetővk céljára s
Z övezeti te
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mentén, t a Kürt ekszik. yezhető ari Park ult az a tárgyi vé tevő szolgáló 
ervének 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

7.2. ViVárosreA módmásodimár jeleA Mozsállagú tevékentovábbáA Kopjamutat, nagyke 

 Mindké„Intézmmelyre 
 
(1) Az

sz
(2) Az

táv
(3) Az

a.)
b.)
c.)

 

                           
                           
                           
                           
                           

izsgálatok endezés osítással éik tömbsáventős részbsár utcával épületekknységet véá használata utcai töma Dárda reskedelm

Hatályoét tömb ménydominaz alábbi ö
z építési öveze
állítási telephe
z építési övez
volságon belül
z építési övez
) az előker
) az oldalk
) a hátsóke
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érintett kétvjában helyben beépülhatáros tökel beépíteégző telephton kívüli émb szinténutca felőlii raktározá

os TSZT kivoa gazdasnáns keresövezeti előí
Intézmé

et a nem üzem
ely jellegű) gaz
zetben termelő
l üzemanyagtö
etben 

rt min.:  
kert min.: 
ert min.: 
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t részterülyezkedik et térségbenmbrészekbett telkekehely egyarépület is előn megleheti nagyobb ási tevéken

onat sági terüleskedelmi, írások vona
Kereskedel
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mi, ill. nem ter
zdasági tevéken
őüzem, szállítá
öltő állomás sem
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10,0 
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et az Iparel, a főúttaln. ben földszinen váltakoránt megtaőfordul. ősen vegyetelkekre ység jellem

 
etfelhasznászolgáltatóatkoznak: 
lmi, szolgálta

32. § 
Gksz-INT  

s kereskedelm

rmelő funkciój
nységi célú épü
ási telephely n
m létesíthető. 

m 
m 
m. 

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

ri Park Küll párhuzamntes, 1 és 2ozva intézalálható, des beépítetkifejezettemző. 

Hatályos Hálási kateó terület” 
ató területek 

mi, szolgáltató

jú és jelentős 
ületek elhelyez

nem helyezhet

sítása 

ax: 290-9191, 

lső Veszprmos Komár2 emeletes zményi funde van beéttséget és n a teleph

HÉSZ övezetegórián beépítési ö
ó terület 

szállítási forga
zésére szolgál.
tő el, továbbá 

rémi úthozromi utca közepes, ilnkció és építetlen iterülethaszhelyjellegű,

ti terv kivonelül a Gövezetbe t
almat nem igé
 
lakóterülettől 

59 

z képest mentén lletve jó kisipari ngatlan, ználatot , illetve 

 nat Gksz-INT tartozik, 
énylő (nem 

100 m-es 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

(4) Az
me

Építési 
övezet 

jele 

Gksz-
INT  

A tömbö

 

 

 

                           
                           
                           
                           
                           

z építési telkek
eghatározott é

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

2000 m2 

ök jelenlegi

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

k kialakításán
építési övezeti

Beépítési 
mód 

szabadonálló 

i állapota  

K

Komár

PA TSZT, HÉS
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Y: 1183 Budapes
     E-mail: kasib@
                           

nál és beépítés
 jellemzőket é

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

35 % 

Kopja

omárom utc

rom utca sza
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NÖKI MANAGER

 

st, Üllői út 455. T
@kasib.hu, titkars
   www.kasib.hu 

énél, ill. szabá
és határértékek

Építmén
magassá

legkisebb leg

3,5 m 

a utcai teleph

ca a Kopja u

 akasza a Kop

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

ályozási tervb
ket kell alkalm

ny- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

9,0 m 3

helyek 

tcától észak

pja utcától é

sítása 

ax: 290-9191, 

ben a 19. szám
mazni. 

dfelület 
gkisebb 
értéke 

Tere
al

beé
legna

mér
30 % 50

kra 

északra 

mú táblázatban

19. szám
epszint 
atti 

építés 
agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % 

60 

n 

 
mú táblázat 
művesítettség 
mértéke 

teljes 

 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

 

KözlekeMindkékedvezm-re feA módoKülső VkeresztA vizsgszilárd jelentkeA déli tészaki tközterüKözmű Az IparvezetékZöldfelüA módoadódóaa terüleKörnyeA vizsgeső Mohasznozöldfelü 
                           
                           
                           
                           
                           

Komároedés ét módosítő elhelyezkkszik, ameosítással érVeszprémi tül pedig azgált tömbökburkolattaező forgalotömböt nyutömb esetéületként jelri Park vizsgkek, a szennületek, táj- osítással éran a burkoletek zöldfelezeti állapotgált tömbökozsár utcasítatlan, ilület domin

PÁP
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Kom

om utcai ingtással érinkedésűk. Aly a 83. sz. rintett észaúthoz, a z elkerülő úk határoló al teljes hoom lebonyougatról hatén pedig a menleg nincsgált tömbjenyvízelvezeés természrintett tömblt felületek lületi értékt k környezei tömbrészletve beépál.  
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máromi utca

atlanok a Mtett tömbrA Mozsár utII. rendű főaki tömb aKomáromútra. útjai közülosszban kiéolítására. tároló köztmegépült ús megnyitveit határolóetést NA 20zetvédelembök telkeindominálnake meglehetete még nemzek térségpítetlen ter
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 a képe a Kür

 Mozsár utca éről elmondtca menti tőközlekedéa határoló Kmi utca pedl a Komároépült, a Küterület méút telken beva. ó közterüle00 KG PVC m n a jellemzőak, a zöldfetősen alacsm alakult kgére. Ezen rületek ha

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

rt utca irány

és a Kürt utcdható, hogterülettől aési úthoz köKopja utcádig kivezetomi utca, a ürt utca érig csak egyelüli közlek
teken a vízcsatorna bően telepheelületi elemsony. ki, különöstömböt natárolják, a

sítása 

ax: 290-9191, 

yába 

ca közötti szgy közlekea Pápakováözvetlen kan keresztüt a PápakKopja utcaintett szakay rövid szakkedési felül
zellátást 11iztosítja. elyjellegű temek mérték
sen vonatkonyugatról mahol jelenl

zakaszon dési szemácsi út minapcsolatot bül kapcsolatkovácsi útra és a Mozsasza is alkkaszon járletként fun
0 illetve 16
erülethasznke igen csek
ozik ez a dmég jobbáeg a gond

61 

 

 
mpontból ntegy 50 biztosít. tot ad a ra, azon sár utca kalmas a ható, az nkcionál, 

60 KPE  
nálatból kély, így 

délebbre ára csak dozatlan 





JELMAGYARÁZAT

KÖZMŰVIZSGÁLAT

M = 1 : 3000

Vízvezeték

Szennyvízcsatorna

Kisfeszültségű elektromosvezeték

(szabad)

20 kV-os elektromosvezeték (szabad)

Középnyomású gázvezeték

Módosítással érintett terület határa

Kisfeszültségű elektromosvezeték

(földkábel)

7.PÁPAI IPARI PARK KÉT TÖMBJÉNEK

ÖVEZETMÓDOSÍTÁSA



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

7.3. JaVárosre
FejlesztAz Ipaszempomegjeleintézmébeljebbtevékenegyéb iE a funa fejlődközleketerülete
Övezet –A vállaérdekéb„Intézmátsorolácéljára 
 
(6) Az

tel
(7) Az

leb
lak

(8) Ah
mé

(9) Az
d.)
e.)
f.)

(10) Az
me

Építési 
övezet 

jele 

Gksz-ÜZ  

                           
                           
                           
                           
                           

avaslatok endezés 
tési elképzeari Park öont volt, henésű intéénydomináb eső terünységek és pari funkcikcionális-zdési trendedési, valaeken is ind
– HÉSZ módalkozások ben a vménydominásra kerül szolgáló te
z építési övez
lephelyek elhe
z építési övez
bonyolító tele
kóterület és kö
hol az építési 
ért 20 m-en be
z építési övez
) az előker
) az oldalk
) a hátsóke
z építési telk
eghatározott é

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

2000 m2 

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

elések övezeti renhogy a telézmények áns (nem tületekre ktelephelyeiók létesítmzonális renddek azt muamint közmokolt tágab
dosítási javszámára vizsgált kénáns keresa „Védőtáverület” (Gks

Védőtáv

et a nem zava
elyezésére szo
zetben létesíth
ephelyek, raktá
özintézményte
övezet lakóte

elül üzemi épü
etben 
rt min.:  
kert min.: 
ert min.: 
kek kialakítás
építési övezeti

Beépítési 
mód 

szabadonálló  

PA TSZT, HÉS

      KASIB MÉRN

Y: 1183 Budapes
     E-mail: kasib@
                           

ndszeréneklepülésképitelepüljentermelő, nkerüljenek ek, míg leghményei és adszer eddigutatják, homű infrastbb funkcion
vaslat igényelt ét tömb kedelmi, svolságot nesz-ÜZ) épít
volságot nem 

telephelyek

aró hatású gaz
olgál. 
hető üzemi te
árak, teherforg
erület felől ne
erület, vagy k
ület és teherjá

10,0 m
10,0 m
14,0 m

sánál és beép
i jellemzőket é

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

45 % 
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k kialakítáileg frekvenek, a mnem üzemia nem zhátra (az aka szállításigg nagyjábóogy a Külstruktúrávanális kör sztágabb fua HÉSZ szolgáltató em igénylőési övezetb
33. § 

Gksz-ÜZ  
igénylő üzem

k céljára szol

zdasági tevéke

rületek napi 1
galmú kapuja 

em nyílhat. 
özintézményt

árművek tároló

m 
m 
m. 

pítésénél, ill. 
és határértéke

Építmén
magassá

legkisebb leg

3,5 m 

 

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

ásakor - eentált főútögötte hú) funkciókzavaró hatkkor még teényes telepól megfeleltső Veszpréal már ellzámára terüunkcionálisövezeti terület” (ő üzemi funbe: 
mi funkciók, r
lgáló terület 

enységi célú ép

10 tehergépjá
szomszédos, 

erület telkéve
ója, ill. parkol

szabályozási
eket kell alkalm

ny- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

14,0 m 2

sítása 

ax: 290-9191, 

egyebek mt mentén úzódó gazknak adjontású, de jervezett elkphelyek. t a jelentkeémi úthoz látott gazdületi kínálas területkrendszeréGksz-INT) nkciók, rak
raktárak,  

pületek, kisüz

árműnél nagyo
vagy feljebb 

el közvetlenül 
lója nem helye

i tervben a 2
mazni. 

dfelület 
gkisebb 
értéke 

Tere
al

beé
legna

mér
25 % 60

mellett - tekedvező udasági tern otthont, jellemzőenkerülő út mező igényekközelebb dasági besatot biztosítkínálat bizében a jépítési övktárak, tele
zemi funkciók

obb szállítási 
lakóutcával el

határos, a tel
ezhető el. 

20. számú tá

20. szám
epszint 
atti 

építés 
agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % 
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ervezési utcaképi rületsáv az ettől n üzemi mellé) az knek, de eső és sorolású tani. ztosítása elenlegi vezetből phelyek 
k, raktárak, 

forgalmat 
lválasztott 

lekhatártól 

áblázatban 

mú táblázat 
művesítettség 
mértéke 

teljes 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

 A módo
KözlekeA HÉSZ 
Közmű Az átsmódosíszándéküzemel
 
ZöldfelüA javamegvalszámot 
KörnyezA KomvédőtávVeszprévonatko 

                           
                           
                           
                           
                           

osítások sza
edés Z övezeti m
orolással ítás után iskok alapjtetőkkel eg
ületek asolt övezeósítandó mttevően nem
zetállapot áromi utcavolságot igémi út meozásában t

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

akági vonatódosításán
érintett tes nagy valán meghagyeztetni sz
etmódosítáminimális zm rontja a t
a déli oldagénylő, a elletti szomovábbra se 
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Y: 1183 Budapes
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HÉSZ jatkozásai nak közleke
erületek teószínűséggatározhatózükséges. 
ás ugyan zöldfelületiteljes Ipari 
alán fekvő környezetmszédos köem veszélye

SZ és SZT rés
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avasolt övez
edési öveze
eljes közmgel biztosító eseti k
kismérték arányt, dePark zöldf
két tömbbtére zavarözponti veeztetettek. 

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

zeti terv 
etet érintő h
műellátása tható, termközműigény
kben (5%-e  az érintefelületi borí
ben az átsró hatású egyes terül

sítása 

ax: 290-9191, 

hatása ninc
a meglévmészetesen yeket az 

-kal) csökett két tömítottságát. 
orolás utátevékenysletek a kö

cs. 
vő hálózata konkrétilletékes 
kkenti a tmb esetében

n sem teleség, így arnyezeti té
63 

okról a t építési közmű 
telkeken n, de ez 
epíthető a Külső ényezők 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

8. TA
8.1. A A módoA 0993földrészterületsvárosi sA TalajSzabó csomaghulladéA Pápátárolásibővítés(raklapFelmerjelentősbeépíté

 
                           
                           
                           
                           
                           

ALAJERŐG
változássaosítással ér/15 hrsz.-úzlet a Szasávban helszennyvíztierőgazdálkDezső utcagolással, vékkezeléssen tradícióki területei si lehetőségpokon specült hosszasebb beépésre szánt t

PÁP
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GAZDÁLKO
l érintett terintett terülú önkormáabó Dezsőlyezkedik eisztító telepkodási Terma 50. számvalamint foel foglalkozkkal rendel(mind szaget. A tároiális takaráabb távlatpítést igényterület kijel
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ODÁSI TER
erület, a mólet Pápa ésnyzati tulajő utca ésel. A terülep és a TalaJmelő és Szm alatti telorgalmazászik (szénhidlkező cég (mabadtéren,olókapacitáással), de stban a virylő bővítéslölését igén
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RÜLET KIJE
ódosítás cézaknyugatijdonban lés a Tapolettel szembJerőgazdálkzolgáltató Klephelyén ssal, a tedrogénnel smely 1951 mind épüás bővítésészükséges rágföld előse is, de anyli) jelen m

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

ELÖLÉSE A
lja, indoka i részén, Fevő 11 144 ca patak ben a Szabkodási Kft. Korlátolt Feelsődlegesrületük egszennyezet óta prospületben) bét két formfedett tároőállítási éaz ehhez módosításn

sítása 

ax: 290-9191, 

A SZABÓ DE

elsőváros tem2-es beép(kiszáradtbó Dezső utelephelyeelelősségű en virágfögy kisebb tt vizek fázerál a vároeszűkültekmában tervolási lehetős csomagoszükséges nak nem tár

EZSŐ UTCÁ

erületén tapítetlen kült) medre utca déli ole funkcionáTársaság Pöld előállítárészén sisszétválasosban) készk, ehhez kvezik: szabőség biztosolási tevékátsorolás rgya. 
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ÁBAN 

alálható. lterületi közötti ldalán a ál. Pápán a ással és speciális sztása).  ztermék eresnek badtéren sítása is. kenység (amely 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

8.2. ViVárosreA váltonyugatrvédelmA SzaberdőállműveléA 0993Telep, m2012-bA fejlestervezeA vizsTalajerterületbEnnek SzennyKszt jelA változszennyva mikro 

 

                           
                           
                           
                           
                           

izsgálatok endezés ozással érira találhatómi erdő (E-Vbó Dezső ománnyal ési ágú terü3/15 hrsz.-mely beépíen történt sztésre tervett gazdaságsgált terülőgazdálkodbe, a HÉSZ szomszédsyvíztisztító lű építési övzással érintvíztisztító 5ohullámú h

Hatályo

PÁP
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ntett beépó, TSZT szeVE) besorolutca észnem renületek határ-ú telektől ítésre szánmódosítás vezett ingatgi területetlettel szemdási Kft. övezeti terságában mTelepe, amvezetbe sortett terület500 m-es vhálózat 50 m

os TSZT kivo
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pítetlen fölerinti besolású.  zaki részédelkező mrolják.  120 m-rent különlegsorán bővütlan nyugatt feltáró gyűmben a telephelyerve szerint működik a mely a TSZTrolt. tet – „Védelvédőtávolsám széles, 70

onat 
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drészlet a orolása erdn összefümezőgazdase keletre üges területfült ki a Tapti szélét ériűjtőút majdSzabó Dee, mely jKik övezetváros többT-ben SZT jelmi és Korlága, valami0 m-es mag

 

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
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település dőterület, aüggő erdő sági hasznüzemel a Pfelhasználápolca egykointi a városdani nyomvezső utca elenleg kübe tartozikbször bővíelű terület,átozási” térint – az ingagassági kor

Ha

sítása 

ax: 290-9191, 

beépített a HÉSZ övebesorolánosítású, jPápa Térsésba tartoziori medréigsrész északvonala. déli oldülönleges k. ített és ko, a HÉSZ övrkép kivonatlan keletrlátozása. 

atályos SZT k

részének ezeti rendszsú, de téellemzően égi Hulladéik (HU), teg. ki részén táalán találiszapkezerszerűsítetvezeti tervenata szerinti határánál

kivonat 
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szélétől zerében ényleges szántó ékkezelő rülete a ávlatban lható a lő (IK) tt Pápai e szerint t lefedi a l – érinti 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

Véd 
TulajdoA tulajdaz önko 

HRSZ 0993/15 
 
A terüle

Talaj 

                           
                           
                           
                           
                           

delmi és kor
onviszonyokdonviszonyormányzat 

TERÜLET1.1145 
et jelenlegi 

Szabó Dezsjerőgazdálko
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rlátozási tér
k vizsgálatayok vizsgálaadatszolgá
T CÍM - 
állapota 

ő utca, bal oodási Kft. je
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rkép kivonat
a ata a 2016.áltatása ala

MŰVszántó rét 

oldalon a lenlegi telep
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 t 
. 06. 30-i kpján. 

VELÉSI ÁG 

 pe 

szleges módos

R IRODA KFT. 
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Védelmi és 
eltezésű tu

TULAJDOPápa VárosÖnkormán

Virágföld

sítása 

ax: 290-9191, 

korlátozási
ulajdoni lap
ONOS  s nyzata E-OterüE-Oterü58 m

d gyártó üze

 térkép átné
pok alapján

MEGJEGYN vezetékjog 3ületre, N vezetékjog 1ületre, E-ON vem2 területre 

em telephely
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 ézeti 
n készült 
YZÉS 368 m2 1012 m2 ezetékjog 
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KözlekeA vizsgamely sA SzabkapcsolA terülkapcsolA tárgyfeltáró Közmű A SzabellátástközművZöldfelüA telephasznokondiciszántótvagy jutcafáskörnyeA tájbaforráságyakorlvízfolyáépületeKörnyeA terüelhelyekörnyeaz út foA terülátelleneszéljárá
                           
                           
                           
                           
                           

A Talajedés ált terület mszilárd burkó Dezső utlódik a várolet keleti ilódik a vároyi ingatlan ngyűjtőút nyó Dezső ut biztosítóvezeték nemületek, táj- pülésrendesítású fölionáló jelleterületek helentősebbítás nem zete zöldfean évszázanak vízszlatilag el ásra ráteleegyüttese) eezeti állapotület környzkedés hazetet látvánorgalmi zajaletet számes oldalán ás miatt csa
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jerőgazdálkmegközelítkolattal és tca a vizsgost nyugatrirányban aos belső útnyugati széyomvonalautca mentéó 20 kV-m került kiés természezési eszködrészlet regű zöldfelhelyezkedneb faállomájellemző. elületi szemadokon át int süllyeis tűnt, eepült maloemlékeztett yezeti állatározza mnyban csaka a területemottevően telhelyezkeak időszako
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kodási Kft. tetését a helyegyoldali ngált területról elkerülőa Szabó Dethálózatáhoélét érinti aa. én víz gerios szabadiépítésre. zetvédelemözökben errészben rülettel nemek el, melyányok. Az Mindezek mpontból nekarakteresdése okánegykori vomépületektnek. lapotát almeg. Ennekk a távoli 8en zavaróanterhelő egedő szennyosan jelentk
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evékenységéyi gyűjtőút nyíltárkos vttől mintegő 83. számúezső - Tánoz.  városrész 
ncvezeték dvezetékenm rdő besorrét, részbem rendelkeyek között úthálózatkövetkezem jelentőssen megjeln – a vionalára a k (a közelb
lapvetően k következ3. számú mn nem érzégyetlen köryvíztisztítókezik.  
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ének bővítésszerepkörűvízelvezetégy 300 m-rú másodrenncsics Mihátávlatban t
(D250 KPn kívül a 

olású, de en szántóezik. A tervnincs mezt burkolattében a ts. enő Tapolzsgálta szhelyszín kben a Külü
a peremztében észmásodrendűkelhető. rnyezeti téó, amelyne

sítása 

ax: 290-9191, 

sére kijelölt ű Szabó Dessel épült kre kiépítetndű főúthoály utcák tervezett g
PE) találhatterület 

ténylegeseó művelésvezési terüzővédő erdtlan földútterület és ca patak, zakaszon környezetéü-malom é
mjellegű tzak felől aű főút töltéényező a Sk a szagha

terület zső utca biki. tt útcsatlakoz. vonalán kazdasági te
tó. Az elekközelében
en mezőgasi ágba tület környedősáv, sem t, amely annak kömelynek melapadt ésében már s a Fehér 
elepülésszea beépítetése határoljSzabó Dezatása az u 
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iztosítja, kozásnál eresztül erületeit 
ktromos  egyéb 
azdasági tartozik, zetében értékes mentén özvetlen medre – s mára csak a malom 
erkezeti tlen táji ja be, de zső utca uralkodó 
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8.3. JaVárosre
FejlesztA Talajingatlanelsődleraktárocsomagfejlesztvizsgálhterület előállítátermészkitermeállattar 

 
TerületfA fejle0993/1különletevékentovábbrhelye to
 
Övezet A HÉSZkizárólahelyezhelőíráso

                           
                           
                           
                           
                           

avaslatok endezés 
tési elképzejerőgazdálknon kívánjgesen a sozási terülegolási és raési elképzható továbkijelölése ás a jelenlzetes eredelt fekete tőrtó telepről

Javaso
tfelhasználáesztési elk15 hrsz.-ú,eges beépínység bővíra is közleovábbra is 
- HÉSZ módZ övezeti ag a viráhetők el, aok figyelem
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elések kodási Kft.ja a cég tázabadtéri, etek bővítéaktározási zeléseinek bi beépítheis. A Tallegi telephdetű alapaőzegből, ill beszerzett

lt TSZT kivo
ás – TSZT mképzelések , jelenleg ítésre nemítése érdekekedési terbiztosítand
dosítás rendszerébágföld előaz új övezembevételév
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. a Szabó Dávlati fejlesvalamint ése a cél, dtevékenysfüggvényetőséget biajerőgazdáelyen és táanyagokbóletve import érlelt szar

onat 
módosítás megvalóserdő terüm szánt tekében (TG)ület maraddó. 
ben új öveállítás, csoetre vonatkvel. A mege
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Dezső utcasztési elképaz 5%-os de a lehetőég bővítésyében egyiztosító terálkodási Kfávlatban al történik: rtból szármrvasmarha 

 
ítása érdeületbe sorerületbe ke). Az ingatd, mivel a 
ezet kerül omagolás, kozóan az engedett le

szleges módos
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a északi olpzeléseit mbeépíthetségekhez két is tervey későbbirület kijelölft. fő tevéa tárgyi bőlegnagyobmazó fehér ttrágyából k

HÉSZ
ekében jelrolt ingatlaerül, célzotlan nyugatérségben 

bevezetéstárolás éalábbiakbegnagyobb 

sítása 

ax: 290-9191, 

ldalán lévőmegvalósítatőségi korlképest a viezik. A cég  tervmódlése, esetleékenységét ővítési terübb részbetőzegből, vkeverik. 

Z javasolt öv
en módosan csakneottan a talati határántávlatban 

sre Ktg jelés forgalmban javasolépítménym

ő 0993/15ani. Első üláton belüirágföld előesetleges dosítás keg beépítésrképező vületen is ken saját bvalamint eg

vezeti terv 
sítás keretm teljes lajerőgazdán egy kesktervezett g
löléssel, ammazás építlt paramétmagasság é

68 

 hrsz.-ú ütemben ül fedett őállítási, további eretében re szánt virágföld izárólag ányából gy közeli 

 
tében a területe álkodási eny sáv gyűjtőút 
melyben tményei terek és értéke a 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

szemköm), a táA módo
(1) Az

elh
(2) A 

nö
faj
A 
cs
lom
eré

(3) A 
(4) Az

me

Építési  K
övezet 

jele 

Ktg  A módo
KözlekeA terveútvonalelőírtak
Közmű A kb. középnszennyv
ZöldfelüA tervellensúkondicihogy a élővízfo20 m sz
KörnyezA tervea virálevegősjelentőstájban inkább hulladélakóter

                           
                           
                           
                           
                           

özti telepheárolási techosítással ér
z építési öve
helyezésére sz
Tapolca-pata

övénytelepítés
jtái alkalmazá
növénytelepí

erjesávval ke
mbhullató faj
élyének megf
talajerőgazdá

z építési telk
eghatározott é

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret 

6000 m2 

osítások sza
edés ezett módlakra vonakkal (részle120 m-renyomású gvíztisztító t
ületek, táj- évezett módlyozására aionáló zöldTapolca eolyás helyrzélességű h
zeti állapotezett rendelágföld előszennyezéss - szállítás(amely tera szállítáékkezelő teület érinté

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

elyre vonathnológia korintett terül
ezet kizáróla
zolgál. 
ak mentén háro
seket elsősorb
ásával kell me
ítést minimum
ell kialakítani
jokkal, a cser
felelő sűrűségb
álkodási telep 
kek kialakításá
építési övezeti

Beépítési 

mód 

szabadonálló 

akági vonatdosítás a katkozó egyetesebben le keletre gázvezeték telepig sajá
és természedosítás kaa jelenlegi tdfelületek jegykori mereállítása táháromszint
t ltetés a körállítása, cssel, sem zasi forgalom rvezett erdősi útvonalerületére sével, hane
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tkozó értékrszerű gépletre vonat
Talajerő

g virágföld 

omszintes növ
ban az őshono
egoldani. 
m 7 méteres 
i. A telepítés
rjeszinten köz
ben kell elvég
szállítási útvo
ánál és beépí
i jellemzőket é

Beépítettség
megengedett

legnagyobb 
mértéke 

5% 

tkozásai közlekedésyedi szabálásd a környüzemelő a módosíát szennyví
etvédelem apcsán csötermesztéselennek medre mentávlatban sees növénytrnyezet állacsomagolásaj- és rezgépedig a küőterület) n vonatkozvonatkozóem közvetle
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knél csak kipesíthetőségtkozó öveze
Ktg 

őgazdálkodás
 

előállítás, cs

vénytelepítés 
os, ökológiai 

tőtávolsággal
seket a lomb
zépmagas és 
gezni. A cserje
onalát az elker
ítésénél, illetv
és határértéke

g 
t  Építmén

legkisebb 

- 

si területekályozás me
yezeti állapPápa Térítással érinízvezeték kökken a si célú ülteteg. A tájbaén – annaem tervezetelepítést kapotát érdesa, tárolásésterheléssülönleges üznem jelent ásában sza előírássaenül az elke
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R IRODA KFT. 
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ismértékbege érdekébeti előíráso
s területe 

somagolás, tá

(gyep-, cserje
igényeknek m

l 2 sorban, kö
koronaszinten
magas növek

esávban örökz
rülő út felől ke
ve szabályozá

eket kell alkalm

ymagasság 

legnagyobb 

6,0 m 

k rendszeregegyezik 
pot fejezetbrségi Hullantett terülkiépítése szbiológiailatvények hea való harmak ellenéreett – az övekell kialakítemben nemsa és forsel, a megnzemi terülezavaró ténabályozandl - miszererülő útról

sítása 

ax: 290-9191, 

en nagyobbben. ok az alábbi
árolás és ker

e-, lombkoron
megfelelő fa- 

ötésben ültete
n közepes va
kedésű cserjék
zöld fajok is al
ell biztosítani
ási tervben a
mazni. 

Zöldfelület a

legkisebb 
mértéke 

l

65% 

rét nem éa hulladékben). adékkezelőletig meghzükséges. ag aktív flyén a telekmonikus átm, hogy ezeezeti előírátani.  m befolyásorgalmazásanövekvő – detekkel tagnyezőt. A gdó – megerint a teh bonyolódj

b (4,5 m heliak: 
reskedelem é

naszint) alakíta
és cserjefajo

ett fasorokkal
agy magas nö
kkel, annak n
lkalmazhatók
. 

a ... számú tá

... szám

Terepszint 
alatti beépítés K

legnagyobb 
mértéke 

10% r

érinti. A skkezelő ter
ő Telepig hosszabbíta
felület, dek legalább menetet bien a szakaás szerint l
olja, tekintva nem jáde várhatógolt mezőgaazdasági foegyezően aherforgalomon. 
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lyett 6,0 
építményei 

andó ki. A 
ok és azok 

l és 2 sor 
övekedésű 

növekedési 
. 

áblázatban 

mú táblázat 

Közműve- 

sítettség 
mértéke 

részleges 

szállítási rületére 
kiépült andó. A 

 ennek 65%-án iztosítja, szon az legalább 
ve, hogy ár sem óan nem azdasági orgalom a közeli m ne a  



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

9. ER
9.1. A Az előzelőtti bértelméPápa TSezért a kiszámérintettFenti gérintettelkészítA jelenaktivitákompen(A biolóAz erdKereskebeépíteátsorolá

                           
                           
                           
                           
                           

RDŐTERÜ
változássaző fejezetekbiológiai akében szüksSZT 2002 ételjes közigításra, és at területekegyakorlatott területektésére. n eljárás kásérték csnzálják.  ógiai aktividőterületekedelmi és etlen terüásával terv
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LETEK KIJ
l érintett tekben javasoktivitás értéges. évi készítésgazgatási taz időközben belüli egt követve k vonatkozkeretében sökkenést tás érték ak kijelöléseSzolgáltatóületként mvezett. 
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JELÖLÉSE 
erület, a móolt TSZT mtéke, melynse során a területre voben történtgyenleg kerjelen módásában kejavasolt Taz aláblakulását ae az önkoró Zrt. tulajdmegnevezet
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ódosítás cémódosításoknek szintenfent hivatkonatkozóant TSZT mórült igazoládosítási csrült sor a TSZT módobbiakban a 10. fejezetrmányzati donában átt 6311/9
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lja, indoka k miatt csön tartása akozott előírn a biológiaódosítások ásra.  omag kerevonatkozóosítások sbemutatot tartalmaztulajdonú lló, az inga97 és 63

sítása 

ax: 290-9191, 

kken a teleaz Étv. 7.§rás még neai aktivitás során is cetében is ó törvényborán bekött erdőteza.) Pápai Teatlan-nyilvá311/95 h

epülés átm (3) b) poem volt érvértéke nemcsak a válta módosítben előírt övetkező berület kije
ermálvízhasántartásbarsz.-ú ing
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minősítés ontjának vényben, m került tozással tásokkal igazolás biológiai elölések 
sznosító n kivett gatlanok 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

9.2. ViA fenti kapcsol- A 6hatA mtávtelj- A 6hatT/ÜszeA Relhped 

  

                           
                           
                           
                           
                           

izsgálatok földrészlelódóan hely6311/97 htályos TSZTmeglévő gvlati gyűjtőjesen beerd6311/95 htályos TSZTÜü jelű áltaerepel. Rét utca mhelyezkedő dig fás-gyep

Hatályo
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etek a Vajdyezkednekhrsz.-ú beltT szerint zögyermekintőút közöttdősült, az ersz.-ú. beltT szerint talános mezmeghosszaföldrészlepes tisztáso

os TSZT kivo 
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da Péter lak el. területi ingöldterület, atézmények t elhelyezkrdő karbanterületi ingtartalék üdzőgazdaságabbításábant délkeleti okból áll. 
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akótelep mgatlan terüa HÉSZ öveés a Rétkedő hárontartása, mgatlan terüdülőházas gi területenn tervezettfele tényl
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mögött, közvülete 5674ezeti tervébt utca megomszög alaegújítása folete 39 45terület, a n kijelölt tat távlati gegesen bee

Ha

sítása 

ax: 290-9191, 

vetlenül a 4 m2, jelenben Z-KP/Lghosszabbíakú földréolyamatban0 m2, jelenHÉSZ övezartalék fejlegyűjtőút éserdősült, a

atályos SZT k

Külső Várnlegi besorL besorolásúításában teészlet lényn van. nlegi besorzeti tervénesztési terüszakkeleti a telek több

kivonat 
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rkerthez rolása a ú. ervezett yegében rolása a n MGált-ületként oldalán bi része 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

9.3. JaTSZT ésA javaserdő tekerülneA módoAz átsoA kialakis növestatiszt

  

                           
                           
                           
                           
                           

avaslatok s HÉSZ módolt módosírületfelhasek. osítás szaktrolások ninkult állapoelik az erdtikailag, han

Javasol
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dosítás ítás szerintsználásba, aterületi vonncsenek hathoz igazoddőterületeknem tényle

lt TSZT kivo 
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t a 6311/97a HÉSZ övenatkozásai atással a ködó módosítk arányát éegesen is - j
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7 és 6311/ezeti tervéb
zlekedési étások terülés - megléavítják a te
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/95 hrsz.-ú ben pedig v
és közmű inletfelhasznvő növényelepülés bio

HÉSZ

sítása 

ax: 290-9191, 

ingatlanokvédelmi erd
nfrastruktúálási és övyállományuológiai akti

Z javasolt öv

k egyaránt vdő (E-VE) ö
úrára. vezeti szemuk révén nivitás érték

vezeti terv 
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védelmi övezetbe 
mpontból nemcsak két. 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

10. BAz építmegfoga telepüaktivitáben a btakarékbiológia Az ÉtvértékénA 3. § települérendelekiszám Az alábterületfvonatkoértékét 
A BIOL 

  

Módosítás
területfelh

1. MeggyeKertváKözúti
2. Sz
övezetmód
módosításKülönlKözponKülönlKözúti 
3. PisztránVédelmKözúti Általán
4. BölcsődKözparKözpon

                           
                           
                           
                           
                           

IOLÓGIAI Atett környegalmazottakülés közigaás értéke azbiológiai akkossá tegyailag aktív -ben meghnek számítáalapján a ésrendezéset 1. melléítani. bbi táblázatfelhasználáozóan, amet bemutatha
LÓGIAI AK

ssal 
használása 

s köz közlekárosias lakótei terület 
zállásépület
dosítás, u
sa a külső váeges strandtenti vegyes tereges sportterterület 
ngos mi rendeltetéterület nos mezőgazd
de (A változark nti vegyes ter
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AKTIVITÁzet alakíták szerint “úazgatási tez átminősítktivitásértékye a gazdáfelületekkehatározott ásról szóló terület eresi eszközöékletének 1
tban megtaási kategórelyekhez ható a változ
KTIVITÁSÉ

érintett 

kedési terüleerület 
teknek 
utak von

árkertben erület rület rület 
sű erdő 
dasági terület
at) 

rület 
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ÁSÉRTÉK Ssáról és véújonnan berületének tés előtti akk definiáláálkodást a el.  biológiai 9/2007. (Iedeti (váltoök esetébe1. táblázatá
alálható a kriáinak terühozzárendezás. 
ÉRTÉK SZÁ

terület

etbe sorolás
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nem érinte

91 

yi egyedi árosképi 
enek. 

 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

TermésA módoálló ter

A termegálla
 n
 
 
 háltal. 

 
Változt1. MA jelenrendelt 

                           
                           
                           
                           
                           

szeti értékosítással éület nem ér

vezési teapítható, honemzetközRamsari teországos jeországos öhelyi védet
tatási szánMEGGYES KÖnleg lakóttetésének m

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

kek rintett tervrinti. 

erületek vogy a terülezi jelentőserületek), elentőségű kológiai hátt természe
ndékok ÖZ KÖZLEKterületbe smegfelelően 

PA TSZT, HÉS

      KASIB MÉRN

Y: 1183 Budapes
     E-mail: kasib@
                           

vezési terü

vonatkozásetek nem éégű termétermészetválózati elemetvédelmi t
KEDÉSI TEsorolt, de n közlekedé

SZ és SZT rés
 

 
NÖKI MANAGER

 

st, Üllői út 455. T
@kasib.hu, titkars
   www.kasib.hu 

ületet orszá

sában tájérintettek: észetvédelmvédelmi termek, területek 
RÜLETBE Sutcaként ési területb

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

ágos termé

j és termi területerületek, 
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UTAK VONand szolgáüggésben abiztosítása, yógyszállodhatályos ELYEZÉSE os tó kialakvalamint éekhez szüaz ingatl
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Építmén
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látható t
nos előírásjuló energia magastegesen telepszóló 6.§. a

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 
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énymagasság 

bb legnagyob
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y- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

6,0 m 4

y- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

6,0 m 4

tetőfelület
sként aforrások tetős épülpülésképi oaz alábbiak
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A a fenti konokat is tervületek), rkialakítása
ságának mkezik az émely főleg aábbi tábláza

Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

40 % 

dfelület 
kisebb 
értéke 

Tere
ala

beé
legna

mér
40 % 50

dfelület 
kisebb 
értéke 

Tere
ala

beé
legna

mér
40 % 50

tein a te

terjedéséveetek köztkokból - akk szerint mó

nkrét terülvez. Ezek észben épa), illetve 
módosításaépítményma kiszolgálóatok: 

12. számú
Terepszint 

alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

50 % 

13. számú
pszint 
atti 
pítés 

agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % ré

14. számú
pszint 
atti 
pítés 

agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % ré

etőfelépítm

el egyre gyterületről ktuálissá váódosul: 
96 
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elők

) 5,00
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erint módo
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akosság ellátás
oktatási, egés

ely szolgáltató
si épület ményekre v

 
 

Me
elők

) 5,00
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feljebb négyla
továbbá csak 

akosság ellátás
oktatási, egés

ely szolgáltató
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vonatkozó 
 

gengedett legk
kert o
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sát szolgáló k
szségügyi, szo
ó épület, 

vonatkozó 
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akásos lakóépü
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sát szolgáló k
szségügyi, szo
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oldalkert 
3,00 m    

   

  

továbbá  (2
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(3
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kisebb 
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ület,  (2
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(3
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kereskedelmi, 
ociális épület, 

z alábbiak 
 

 
 

hátsókert 
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2) bekezdés: 2
alamint a 
3) bekezdés: 1
pítmény 
szolgáltató, ve

z alábbiak 
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2) bekezdés: 2
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3) bekezdés: 1
pítmény 
szolgáltató, ve
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lehet 
 

 

. § (1) beke
Elhelyezhető fu

E. § (5) beul: 
A beépítés par

Az öveze
Elhely

épületek szám
öbb főépület l

 

 

Magánutak ánutak kialakör szabály

PÁP

                           
       

          SZÉKHELY
                           
                           

ekezdés m
améterei 
et telkein 
ezhető 
ma mellé
pület Csak 

OTÉK 
1.sz.mel
7. 
közmű-b
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önálló – 
különáll
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ma mellé
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ktartály-tároló

épülettől 
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zekrény, kerti 
y lábbiak sze

Legfeljebb

‐ a helyi la
‐ egyházi, 
‐ szálláshe
‐ igazgatáselléképítm
  
  
  

éképítmények
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vonatkozó 
 

gengedett legk
kert o
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sul: 
akóépület, tov
12, §, 

sát szolgáló k
szségügyi, szo
ó épület, 

vonatkozó 
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nt területen a t
erről szóló k
közutakra von
re történő tel
terület értékét 
lemzőkkel ki
nősíthető. 
gépjárműforga
biztosító út e

n min. 12 m, g 

PA TSZT, HÉS

      KASIB MÉRN

Y: 1183 Budapes
     E-mail: kasib@
                           

rint differenrő forgalomáma alapján
a érdekében 

telkek megkö
külön szerződ
natkozó rende
lekalakítás es
nem kell figy

ialakított mag

alomra is ter
setén 6 m, 10
gazdasági és ip

SZ és SZT rés
 

 
NÖKI MANAGER

 

st, Üllői út 455. T
@kasib.hu, titkars
   www.kasib.hu 

nciáltan szam miatt, mán. 
a HÉSZ Kö

zelítésére szo
désben foglalt
elkezések szer
setén az építé
yelembe venni
gánút - az 

rvezett magán
0 telekig min. 
pari területen 

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 
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önkormányza
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min. 16m. 

sítása 

ax: 290-9191, 

dók, elsősorn, pl. lakóte
ől szóló 8.§-

utat kialakítan
özött – közha
akításra. 
övezetre meg

attal kötött m

bb szélessége
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ára átadott 
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HATÁROZAVÁROS ÖNK

6. (........) hPápa VVáros Önkoméről szóló n, az Alaptmányzatairótározott felKépviselőelepülésszeápa Város
gységei fejmódosul: 
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DÓ MUNK
AT-TERVEKORMÁNYZ
atározat Város Teleprmányzatá1997. évi törvény 32ól szóló 20ladatkörébeőtestület Perkezeti Tes Települéjezete Beé

tésre nem Közlekedési
 közúti
 vasúttZöldterülete
 közpaErdőterület
 védelm
 gazdas
 egészsMezőgazdas
 kertes
 általán
 lakott Vízgazdálko
 vízbes
 nyílt vKülönleges 
 sporth
 talajer
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pülésszerkeának KépviLXXVIII. tö2. cikk (1) 011. évi CLen eljárva aápa Városerve leíró msszerkezet
pítésre ne

szánt terüi és közműi közlekedéterület (Kövek rk (Zkp) t mi erdő (Evsági erdő (Eségügyi, szosági területs mezőgazdnos mezőgamezőgazdodási terüleszerzési tervízfolyás, víterületek horgászati rrőgazdálko
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KÉPVISELŐ
HATÁROZA

ezeti Tervéselőtestüleörvény 6. §bekezdésLXXXIX. töraz alábbi dö 98/2002.
munkarészti tervének
em szánt t

ületek: területek ési terület (va) 
v) Eg) ociális, turitek dasági terülazdasági teasági terület rület, vízműízfelület (V
rekreációs dás terület

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
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ŐTESTÜLET
AT 

nek módosete az építe§ (1) bekez b) pontjárvény 13. §öntést hozz(VII.4.) szá
zét az alábbk 1.3. A v
területek 
(Köu) 

isztikai erd
let (Mk) erület (Má) et (Ml) 
ű (Vvm) v) 
terület (Kbte (Kbtg) 

sítása 

ax: 290-9191, 

TE 

sítása ett környezzdésben fogában és M§ (1) bekeza: ámú határbiak szerint
város terszakasza a

dő (Ee) 

bsh) 

zet alakítáglalt felhataMagyarorszáezdés 1. po
rozattal elft módosítja
rületfelhasaz alábbiak
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sáról és almazás ág helyi ontjában 
fogadott a: 
sználási k szerint 
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Képviselőelepülésszeápa Vár
ERÜLETFEerületeken MeggyKülső szolgálÖnkormlakótelJuhar uterületBorsossporthTalajerErdőtecsökkeápa Vár
ERÜLETFEerületeken A Hanérdekéterületmódosítástasítja a podő: 30 nap: Dr. ÁldMolnár
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 98/2002.
munkarész

 vonatk
V-e jelen horolása laketeinek átsbővítése éselhelyezésegy részénási terület elően ülete egy egfelelően et kijelöléseen TSZT ekében 

e vonatk
V-e jelen hvárosi kesítmények mított 30. nges intézke

ester ési osztályv 

szleges módos
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(VII.4.) szá
zeit az aláb
kozó TEhatározat 1óterületbőlsorolása, b minőségi fének biztonek módosítbesorolásárészéneke a Szabó Dmódosítás
kozó TEhatározat 2ertészet éselhelyezésapon lép hedések meg
vezető 

sítása 

ax: 290-9191, 

ámú határbiak szerin
ELEPÜLÉS. mellékletl közlekedébesorolásánfejlesztése osítása értása ának módok módosítezső utcábsok biológ
ELEPÜLÉS. melléklets pisztránsét biztosítatályba. gtételére. 

rozattal elfnt módosítj
SSZERKEZEe szerint aési területbnak módosérdekébendekében aosítása a tétása a téban giai aktivit
SSZERKEZEe szerint angos tó létó mezőga
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ETI - z alábbi be sítása a n a Vajda ényleges ényleges 
tásérték 
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ENDELET-

P
…

Pápa közig
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(3) E ren

az 1/
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-TERVEZET

Pápa Város
…/2016. (.
gazgatási t
agyásáról sormányzat1997. évipontjában ntjában és 13. § (1) bztési koncesi eszközől szóló 31mellékletébFejér Meaton-felvidézprém MegVasúti és émi Járási Htósági Hivág, a telepütelepülésrényekről szatározott ésfejlesztéendezési eől szóló 31Képviselő-teeti terv észóló szabvéleményé
ÖnkormányÓL szóló 10a következ
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pülésrendezé
mányrendele
alkalmazni. 
n rendelet ha
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/a, 1/b, 1/c, 
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.... ....) önko
területére
szóló 10/2t Képviselői LXXVIII. tkapott felMagyarorbekezdés 1.epcióról, azökről, v14/2012. ben meghaegyei Korméki Nemzegyei KataszHajózási HHivatal Épvatal, Orszáülésfejlesztrendezési zóló 314/2feladatkörsi koncepceszközökrő4/2012. (Xestületéneks helyi épályzatábanének kikéré
yzata Ké0/2002. (Vző rendelke

A HÉ

özigazgatási 
ési és É

et (továbbiak

atálya Pápa V
meghatározott

1/d, 1/e övez
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ányzata Ké
ormányzat
 vonatkoz

2002. (VII.
 ő-testülete törvény 6/lhatalmazárszág hely. pontjábanz integráltvalamint (XI. 8.) Kotározott femányhivataeti Park IztrófavédeHivatala, Nítésügyi éságos Tiszttési koncepeszközökr2012. (XI. 8ében eljárcióról, az inől, valamiXI. 8.) Kormk a 24/201pítési szabn meghatáésével a köv

1. § épviselőtesVII.5.) önkoezés lép: 
„1. 

ÉSZ alkalma

területén a
Építési Köv
kban: OTÉK)

Város közigaz
t építési övez
zeti térképei

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

épviselőte
ti rendelet
ó Helyi Ép
5.) rendelaz építet/A § (3) bs alapján, i önkormán meghatárt településegyes torm. rendeeladatkörébal, Fejér Igazgatóságlmi IgazgaNemzeti Ks Örökségvtifőorvosi Hpcióról, az ől, valamin8.) Korm. reró Veszprntegrált telnt egyes m. rendelet16. (II.25.) bályzatok ározott fevetkezőket 

stületének ormányzati
§ 

azása és hatá

az e rendel
vetelmények
) 2012. 08. 0

zgatási terüle
zeti és öveze
i és a 3,4,5,6

sítása 

ax: 290-9191, 

estületéne
t-tervezet

pítési Szabá
et módosítt környezebekezdés, vaz Alaptörányzatairólrozott feladsfejlesztési településreelet 37. § ben eljáró Megyei Kg, Közép-datóság, Nemözlekedési védelmi OsHivatal, Nintegrált tnt egyes tendelet 38ém Megyeepülésfejletelepülésrt 29. §-a ahatározattmódosításeladatkörérendeli el: 
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szleges módos
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határolás és

ülőterületek 
elyezhető te
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a 2. számú 
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kisebb 
értéke 

Tere
ala

beé
legna

mér
40 % 50

mód 
ényterület 

helyezésére s
erületi kapcs
ve - nem alak
ét utcai fron

si terv másk

lőírt tetőmag
ndő. 
m alkalmazh

osias lakóterü
m lehet. 
felőli homlo
m-en belü

eleksávot kö

os átvezetés a
n, valamint a
zélességben 
gállapodás 

zabályozási t
mzőket és 

1
Zöldfelület  

a
legkisebb 
mértéke 

l

20 % 
20 % 
20 % 

14. számú
pszint 
atti 
pítés 

agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % ré

szolgáló terü
solattal jelen
kítható ki. 
ntja az előí

ként nem jel

gasság (UHM

ható, a manz

ületétől mért

okvonalának 
ül kell elhely
özhasználatra

a szabályozá
a gyógyászat
közforgalom
alapján - 

tervben a 18
határértéke

18/a. számú 
Terepszint 

alatti beépítés 
K

legnagyobb 
mértéke 

60 % 
60 % 
80 % 
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ú táblázat 
művesítettség 
mértéke 

észleges 

let. 
nleg nem 

írásoknak 

löli – az 

M és ÉLP 

zárd tető 

t 30 m-en 

legalább 
yezni. A 
a átadott 

ási terven 
ti részleg 
m céljára 
korlátlan 

8/a számú 
eket kell 

táblázat” 
Közműve- 

sítettség 
mértéke 

teljes 
teljes 
Teljes 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

 Az R. 42

Építé-si 
övezet 
jele 

Kst/1 
Kst/2 
*/  K
**/ A

  Az R. 48
Építési 
övezet 

jele 

Kho   Az R. 61 
                           
                           
                           
                           
                           

2. §-a helyé
 
(1) A K

kiegé
helye

(2) A Ks
korlá

(3) A K
kiszo
közh

(4) Az é
megl
terv 

(5) A K
legal
létes

(6) Az é
táblá
alkal

Kialakítha-
tó 
legkisebb 
telekméret 

30.000 m2 
20.000 m2 

Kivétel: ahol a 
A szabadtéri víz

8. § (8) bek
„(8) Az é

táblá
alkal

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

10000 m2 

1. § (1) bek
(1) „Az 

PÁP
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ébe a követ
Kst/1 építési 

észítő, illetv
ezhetők el. 
st/1 építési ö
átlan közhasz

Kst/2 építési 
olgáló keres
használatú pa
építési öveze
lévő épülete
alapján szab

Kst/2 jelű ép
lább 5,0 m sz
sítendő. 
építési telkek
ázatban me
lmazni. 

Beépítési mód 

Szabadonálló* 
Szabadonálló 
szabályozási te

ízfelületek is be

kezdése hel
építési telkek
ázatban me
lmazni. 

Beépítési 
mód 

szabadonálló 

kezdése hel
övezet a mez 
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tkező rende
övezetben a
ve kiszolgá

övezetnek a K
ználatra átad

övezetben 
skedelmi, sz
arkoló terület
etben telket, 
eket bővíteni
bad. 
pítési övezet
zéles hároms

k kialakításán
ghatározott 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

20% 
10% 

erv az építési he
eszámíthatók. 

lyébe a köv
k kialakításán
ghatározott 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

40 % 

lyébe a köv
zőgazdasági 

SZ és SZT rés
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21. § elkezés lép
„42.

Ks
Strandte

a strandolási
áló szolgálta

Kst/2 övezet 
dott területké

csak a Kst/
zolgáltató é
tek létesíthet
építési terül

i csak az ép

t üdülőházas
szintű (gyep,

nál és beépít
építési öv

Építménym

Leg-kisebb 

3,0 m 
3,0 m 

elyet ettől eltérő

22. § vetkező ren
nál és beépít

építési öv

Építmén
magassá

legkisebb leg

3,0 

23. § vetkező ren
hasznosítás 

szleges módos

R IRODA KFT. 

Tel.: 297-1730 , F
sag@kasib.hu 

: 
. § 
st 
rületek 

i és gyógyfü
ató, vendég

felőli előker
ént kell kialak
/1 építési ö

és vendéglát
tők. 
letet alakítan
pítési övezet

s üdülőterül
, cserje, lomb

tésénél, ill. s
vezeti jellem

magasság 

Leg-
nagyobb 

12,5 m 
4,5 m 

ően határozza m

ndelkezés lé
tésénél, ill. s

vezeti jellem

ny- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

12,5 m 4

ndelkezés lé
céljára szolg

sítása 

ax: 290-9191, 

ürdő funkció
glátó, illetve

rti részét - m
kítani. 
vezeten elhe
tó építmény

ni, új épülete
t egészére k

ettel határos
bkorona szin

szabályozási
mzőket és 

2
Zöld-felület 
legkisebb 
mértéke 

60%** 
40% 

meg. 

ép: 
szabályozási
mzőket és 

dfelület 
gkisebb 
értéke 

Tere
al

beé
legna

mér
40 % 40

ép: 
gál.” 

ót szolgáló é
e sportlétes

megállapodás 

elyezhető fu
yek, valamin

et elhelyezn
kiterjedő szab

s telekhatára
nten) növény

 tervben a 2
határértéke

29. számú táb
Terepszint ala
beépítés 
legnagyobb 
mértéke 

70% 
10% 

 tervben a 3
határértéke

35. számú 
epszint 
atti 

építés 
agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % ré
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és azokat 
ítmények 

alapján - 

unkciókat 
nt egyéb 

ni, vagy a 
bályozási 

a mentén 
állomány 

29. számú 
eket kell 

blázat” 
atti Közmű-

vesítettsé
mértéke 

teljes 
teljes 

5. számú 
eket kell 

táblázat” 
művesítettség 
mértéke 

észleges 

ég 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

 Az R. 62
  Az R. az
 

 

Építési 
övezet 

jele 

Kbsh 
 

                           
                           
                           
                           
                           

2. § (4) bek
(4) „Lak

helye
elhel
Ezen

z alábbi alc
„K

(1) Az ö
vend
épüle
funk
alább
a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 
(2) Az é

szám
alkal

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

15.000 m2 

(1) Az é
építm

(2) A 
lomb
ökol
mego
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kezdése hel
kóépület csak
ezhető el és 
lyezése, tová
n előírást bőv

ímmel egés
KÜLÖNLEG

övezetben az
déglátó és a
eten kívül k

kció célára sz
biak szerint: 

500 m2-ké
a horgászs
helyezhető
az építmén
az építmén
tartózkodá
az elhelye
darab közp
a központ
közművesí
az építmén

építési telke
mú táblázatb
lmazni. 

Beépítési 
mód 

szabadonálló 

építési öveze
ményei elhely

Tapolca-pat
bkoronaszint
ógiai igénye
oldani. 
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lyébe a köv
k az OTÉK 
csak akkor, 

ábbá a közüz
vítés, átalakít

szül ki: 
GES BEÉPÍ

Sporthorgá

z iroda, közö
a fentieket 
kizárólag a s
zolgáló mob

ént legfeljebb
stégek kivéte
ő el a vízpart
nyek egymás
nyek a közp

ás céljára nem
ezhető építm
ponti épülete
ti épület víz
ítés nélküli l
nyek anyaga 
ek kialakítás
an meghatár

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

5 % 

Tala

et kizárólag 
yezésére szo
tak menté
t) alakítandó
eknek megfe
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24. § vetkező ren
2012. 08. 0
ha a vezeté

zemi villamo
tás és rendel

25. § 

ÍTÉRE NEM

67/A. § 
Kbsh 

ászati rekreá

össégi szabad
kiszolgáló r

sporthorgásza
bil építménye

b egy db épít
elével építm
ttól (a part él
stól legalább 
ponti közöss
m szolgálhatn
ények alapte

et, amelynek 
zzel és elek
lehet, 
fa, fazsindel

sánál és beé
rozott építés

Építmén
magassá

legkisebb leg

- 

67/B
Kt

ajerőgazdálk
 

virágföld elő
olgál. 
én háromsz
ó ki. A n

elelő fa- és c

szleges módos
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ndelkezés lé
06-án hatály
ékes ivóvízel
senergia szo
tetés módosí

M SZÁNT T

ációs terület

didős, valam
rendeltetést 
attal kapcsol
ek, valamint 

mény létesíth
mény csak le
létől) legaláb
30 m távols

ségi és szoc
nak, 
erülete legfe
alapterülete 

ktromos áram

ly, nád, term
építésénél, il
si övezeti je

ny- 
ág 

Zöld
leg
mégnagyobb 

4,0 m 8

B. § 
g 
kodás terüle

őállítás, csom

zintes növ
övénytelepít

cserjefajok é

sítása 

ax: 290-9191, 

ép: 
yos előírásain
llátás, a szen
lgáltatás is b
ítás esetén is

TERÜLETE

t 

mint szállásh
tartalmazó 

latos esőbeá
horgászstég

hető, 
galább 15 m

bb 5 m távols
ágban helyez

ciális épület 

ljebb 12 m2 
legfeljebb 2

mmal ellátot

mészetes pala 
ll. szabályoz
ellemzőket é

dfelület 
gkisebb 
értéke 

Tere
al

beé
legna

mér
80 % 10

ete 

magolás, táro

vénytelepítés
téseket első
és azok fajtái

nak megfele
nnyvíz ártalo
biztosított. 
s alkalmazni 

EK 

elyet nem ta
egy darab 

álló, napvédő
gek helyezhe

m széles szár
ságra, 
zhetők el, 
kivételével 

lehet, kivév
200 m2 lehet, 
tt, a többi 

lehet. 
zási tervben 
és határérték

38/a sz
epszint 
atti 

építés 
agyobb 
rtéke 

Közm
m

0 % ré

olás és keres

s (gyep-, 
sorban az 
i alkalmazás
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elő telken 
ommentes 

kell.” 

artalmazó 
központi 

ő, pihenő 
etők el az 

razulaton 

huzamos 

ve az egy 

építmény 

a 38/A. 
keket kell 

. táblázat 
művesítettség 
mértéke 

észleges 

skedelem 

cserje-, 
őshonos, 

sával kell 



   
   

                  
                           
                           

                  
                  

Építési  K
övezet 

jele 

Ktg   (1) Az(2) Az(3) Az(4) Az(5) Az  E rende 
 
 

      

                           
                           
                           
                           
                           

A n
fasor
köze
maga
elvég

(3) A tal
(4) Az é

szám
alkal

Kialakítható  
B

legkisebb 
telekméret 

6000 m2 

z R. 1/a. mz R. 1/b. mz R. 1/e. mz R. 7. mellz R. 8. mell
elet a kihird

Dr. Áldpol
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övénytelepít
rokkal és 2 s
epes vagy ma
as növekedé
gezni. A cser
lajerőgazdálk
építési telkek

mú táblázatb
lmazni. 

Beépítési 

mód 

szabadonálló 

elléklete e elléklete e elléklete e éklete e reéklete e re
detést köve

dozó Tamáslgármester
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tést minimum
sor cserjesáv
agas növeked

ésű cserjékke
rjesávban örö
kodási telep 
k kialakításá
an meghatár

Beépítettség
megengedett

legnagyobb 
mértéke 

5% 

rendelet 1.rendelet 2rendelet 3.ndelet 4. mndelet 5. m
ető 30. nap
s sk.  
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m 7 métere
vval kell kial
désű lombhu

el, annak növ
ökzöld fajok
szállítási útv

ánál és beépí
rozott építés

g 
t  Építménymag

legkisebb 

- 

26. § . melléklete. melléklete. mellékletemelléklete smelléklete s
27. § on lép hatá

szleges módos

R IRODA KFT. 
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es tőtávolság
lakítani. A t
ullató fajokka
vekedési erél
k is alkalmazh
vonalát az elk
ítésénél, ille
si övezeti je

gasság 

legnagyobb 

6,0 m 

e szerint me szerint me szerint mzerint módzerint mód
ályba. 

Kanozsacím

sítása 

ax: 290-9191, 

ggal 2 sorba
elepítéseket 
al, a cserjesz
lyének megf
hatók. 
kerülő út felő
tve szabályo

ellemzőket é

3

Zöldfelület a

legkisebb 
mértéke 

l

65% 

módosul. módosul. módosul. dosul. dosul. 

ainé dr. Pékmzetes fője

an, kötésben
a lombkoron

zinten közép
felelő sűrűség

ől kell biztos
ozási tervben
és határérték

38/b. számú t

Terepszint 
alatti beépítés K

legnagyobb 
mértéke 

10% r

k Mária sk.egyző 
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n ültetett 
naszinten 
magas és 
gben kell 

sítani. 
n a 38/B. 
keket kell 

táblázat” 

Közműve- 

sítettség 
mértéke 

részleges 
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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
10/2002.(VII.5.) önkormányzati rendelete 

PÁPA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL1 
/egységes szerkezetben/ 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli ela helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ 
(3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:2 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. § 

A HÉSZ alkalmazása és hatálya 
 
(1) Pápa Város közigazgatási területén az e rendeletben foglaltakat az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. 08. 06-án hatályos előírásait az e 
rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkelelőírásaival együtt kell alkalmazni. 

 
(2) Jelen rendelet hatálya Pápa Város közigazgatási területének egészére terjed ki. 
 
(3)  3Pápa város közigazgatási területén területet felhasználni, telekalakítást végrehajtani, 

építési munkát végezni, arra hatósági engedélyt adni, valamint engedélyhez nem kötött 
építési tevékenységet végezni csak a jelen rendelet és a hozzá tartozó 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 
1/e és 2. számú térképmellékletek, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. számú szabályozási terv 
mellékletek, valamint az OTÉK alapján lehet.  

 
(4) 4hatályon kívül 
 
(5) 5Jelen E rendeletben meghatározott építési övezeti és övezeti előírások területi 

lehatárolását az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e övezeti térképei és a 3,4,5,6,7,8,9,10,11. számú 
szabályozási tervlapjai, az egyéb előírások területi lehatárolását a 2. számú melléklet 
védelmi és korlátozási tervlapja ábrázolja. 

 Módosításuk csak jelen rendelet módosításával lehetséges. 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ESZKÖZEI ÉS ALKALMAZÁSUK 
2. § 

Szabályozási Terv 
 

                                                      
1 Módosította: 13/2004. (IV.30.) rendelet Hatályos: 2004. 05. 15-től 
2 Módosította: 13/2004. (IV.30.) rendelet Hatályos: 2004. 05. 15-től  
3 Módosította: 12/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2012. 05. 19-től 
4 Hatályon kívül helyezte: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályon kívül: 2004. 10. 29-től 
5 Módosította: 12/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2012. 05. 19-től 



 2 

(1) 1Szabályozási Terv (a továbbiakban: SZT) készítendő: 
− Ahol az egyes építési övezeti és övezeti előírások ezt előírják. 
− A műemléki jelentőségű, a városképi és városszerkezeti védettségű területek 

összefüggő területére. 
− Fejlesztési (újonnan beépítésre kerülő) területek és tartalék fejlesztési területek 

esetén legalább a területfelhasználási egység összefüggő területére. 
− Területfelhasználási kategória változtatásával járó övezetmódosítás, ill. 

övezethatár módosítás esetén. 
 

3. § 
Közterületrendezési Közterületalakítási Terv 

 
(1) A műemléki jelentőségű és a városszerkezetileg, városképileg védett területek 

közterületeire Közterületalakítási Közterületrendezési Tervet (továbbiakban: KT) kell 
készíttetni, a közterületek átépítésének megfelelő lehatárolás és ütemezés szerint a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 
(2) KT-ben a közút-, gyalogos és kerékpáros felületek kötelező meghatározása mellett 

meg kell határozni 
− az utcabútorzatot és egyéb közterületi berendezéseket, 
− a városképi megjelenés követelményeit, 
− a köz-és díszvilágítás megoldását, 
− a műtárgynak nem minősülő építmények létesítési szabályait, 
− a forgalmi rend (forgalomtechnika) és a parkolás megoldását, 
− a kertészeti kialakítást, 
− a burkolatok kialakítását. 
 

(3)(2) A KT legalább M=1:500 méretarányban, SZT részeként, vagy önállóan is készülhet. 
 
(4)(3) A KT-t az Önkormányzat Képviselőtestülete rendelettel hagyja jóvá. 
 

4. § 
Hatályon kívül.2 

 
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 

5. § 
 
(1) A rendezett településfejlődés érdekében Pápa közigazgatási területén közterület és 

közintézmény céljára jelölt ingatlanokra vonatkozóan az önkormányzatot az 1997. évi 
LXXVIII. törvény 25. §-a alapján elővásárlási jog illeti meg. 

 
(2) A később megvalósítandó közterületek és közintézmények területét telekalakítási 

tilalom, ill. korlátozás terheli. 
 
(3) 3 
 

                                                      
1 Kiegészítette: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Hatályon kívül helyezte: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2010. 11. 12-től 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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(4) A városi szennyvíztisztítóra – nyíltágyas iszapkezelése folytán –vonatkozó 500 m-es 
védőtávolság miatt az alábbi ingatlanokra építési tilalmat kell elrendelni: 

 

4747  4720  4694  4470 
4746  4718  4693  4469 
4745  4717  4692  4468 
4744  4716  4691  4465 
4743  4715  4690  4464 
4743/1  4714  4689  4463 
4742  4713  4688  4741 
4712  4687  4740  4711 
4686  4739  4704  4684/4 
4828  4702  4684/3  4724 
4701  4684/2  4726  4700 
4684/1  4725  4699  4683 
4724  4698  4682  4723 
4697  4474  4722  4696 
4472  4721  4695  4471 
 

(5) A Pápai Hús Rt telekhatárától mért 50 m-es védőtávolságon belül építési tilalom 
elrendelése szükséges az alábbi ingatlanokon: 

 

4801  4562  4117  4128  4624  4941 
4800  4563  4118  4130  4623  4958 
4799  4559  4119  4132  4433/1  4959 
4674  4564  4120  4133  4633/2  4569 
4675  4565  4122  4523  4953  4116 
4568  4111  4123  4522  4952 
4570  4108  4124  4628  4947 
4560  4107  4125  4627  4946 
4557  4514  4126  4626  4945 
4558  4115  4127  4625  4942 

 
A vágóhíd áttelepülése után az építési tilalmat meg kell szüntetni. 
 

(6) 1Magánkezdeményezésre történő újonnan beépítésre szánt  területen  a kiszolgáló utak, 
járdák és közművek megvalósítása a kezdeményezők kötelezettsége.      

 
(7) 2Az Lk-Z/2 építési övezetben az utcai térfal kiegészítése érdekében az üres telkek 5 

éven belül beépítendők. 
 

ÉRTÉKVÉDELEM 
6. § 

 
(1) Pápa közigazgatási területére – a Településszerkezeti Tervben meghatározott  területek, 

ingatlanok és természeti értékek vonatkozásában, külön rendelet keretében –a 
képviselőtestület helyi védettséget állapít meg. 

 
(2) 3 
                                                      
1 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2011. 08. 06-tól 
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(3) 1 

 
(4) 2 
 
(5) 3Térszín alatti gépjárműtároló (mélygarázs) csak abban az esetben és olyan módon 

létesíthető, ha az a régészeti feltárás során előkerült örökségi elemek bemutathatóságát 
és fenntarthatóságát nem veszélyezteti. 

 
(6) 4A Kluge-féle Kékfestő Múzeum két ingatlana (130, 233 hrsz.) között a múzeum 

bemutatására irányuló gyalogút csak oly módon valósítható meg, hogy a technológia 
bemutatására szolgáló rekonstruált múzeumi elemek nem sérülnek és a múzeum egy 
egységben való használata biztosítható. 

 
(7) Lakóterületek, vegyes területek és üdülőterületek építési övezeteiben az épületek 

közterületről látható tetőfelületein elhelyezhető tetőfelépítmények, tetősíkablakok, 
megújuló energiát hasznosító épületgépészeti berendezések (napelem, napkollektor), a 
tetőhéjalás anyagától eltérő anyaghasználatú fedések aránya összesen nem haladhatja 
meg a tetőfelület 25%-át. 

 
 

6/A. §5 
 Pápa Belváros területén a városkép megőrzésére és javítására vonatkozó előírások 

 
(1) A Belváros területén a meglévő épületek helyreállításánál és új épületek létesítésénél 

hagyományos vagy azokkal egyenértékű és hasonló megjelenésű építőanyagokat és 
homlokzatfestést kell alkalmazni. 

 
a) a vakolt épületek homlokzatai a Pápán korábban kizárólag használt, sima 

vakolattal látandóak el. A homlokzatokon fröcskölt vagy kapart kőporos vakolat, 
dryvit és vékonyvakolat nem alkalmazható. 

b) az épületek közterületről látható oldalán ciklopkő lábazat vagy homlokzatburkolat 
nem készíthető, 

c) a nyílászárók külső síkja a homlokzat külső síkjához képest nem változhat, azokat 
az eredeti beépítési síkban kell elhelyezni, 

d) műanyag nyílászáró a H1 és H2 jelű épületeken nem helyezhető el, 
e) 6tömör, fém anyagú kirakatredőny nem készíthető, 
f) 7fém kapu csak fa burkolattal létesíthető, 
g) 2,80 méter szélességet meghaladó garázskapu az utcai homlokzaton nem 

létesíthető, 
h) fa burkolatú párkány az utcai homlokzaton nem készíthető, 
i) a homlokzatokon műanyag habból készült nyíláskeretezés és szemöldök, valamint 

egyéb díszítés, keretezés nem készíthető, 
 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
4 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
5 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
6 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
7 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
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(2) A területen a tűzfalakat minden esetben be kell vakolni. 
 
(3) Az épületek tetőhéjalása a területen jellemzően alkalmazott síkjellegű cserépfedés 

(hornyolt vagy kettős fedés) lehet. A 2 cm hullámméretet meghaladó cserépfedés, 
betoncserép, bitumenes zsindely, hullámlemez, fémlemez tető héjazatként nem 
alkalmazható. 

 
(4) Álló tetőablak a közterületről látható felületen legfeljebb az eresz hosszúságának 20 

%-ában készíthető. 
 
(5) A kémények részletképzésénél, anyaghasználatánál törekedni kell a hagyományos 

kéményformák és építőanyagok alkalmazására. Fémburkolatú kémény nem építhető. 
 
(6) 1 
 
(7) A történeti városszerkezet jellegzetes elemeit: a közléket eredeti állapotukba kell 

megőrizni és eredeti formájuknak megfelelően helyreállítani. 
 
(8) A fennmaradt, hagyományos pápai köztéri burkolatokat, meglévő kockakő 

burkolatokat eredeti formájukban kell megőrizni, illetve helyreállítani. A közlék 
térburkolata nem lehet aszfalt vagy beton. 

 
(9) 2 
 
(10) Az utcák közműveinek korszerűsítése során az oda nem illő vagy városképet zavaró 

műtárgyak (villanyoszlop, légvezeték, gázóra, gázcső, stb.) cseréjéről, illetve 
átalakításáról gondoskodni kell. 

 
(11) A területen fokozott gondossággal kell óvni és karbantartani a közterületek, köz- és 

magánkertek jellegzetes fáit és növényeit, megfelelő fiatalításukról, folyamatos 
cseréjükről gondoskodni kell. Új ültetésénél kizárólag a régiekkel azonos vagy rokon 
fajta telepíthető. 

 
(12) Épületek orom-, vég- és tűzfalain, tetőzetén közterületről látható módon 

reklámberendezés, óriásplakát, tájékoztató tábla, festett felirat nem helyezhető el. 
 
(13) 3 
 
(14) A belváros területén és építményein: 

a) cégfeliratot, üzletmegnevezést a bejárat mellett, az építészeti tagozatok 
nagyságrendjével összehangoltan, az épület homlokzatához illeszkedő stílusban 
kell elhelyezni, 

b) 4 
c) 1,5 m2-nél nagyobb üzletfelirat nem helyezhető el kivéve, ha annak helyét az 

épület építésével egyidejűleg kiképezték, 
d) konzolosan elhelyezett üzletfelirat, vagy cégér függőleges hossza nem lehet 

nagyobb 1,5 m-nél. 
                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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(15) Közterületről látható módon semmilyen vezeték, gépészeti és elektromos berendezés 

(gáz- vagy elektromos mérőóra, fogadószekrény, légtechnikai készülék, parabola-, 
mikrohullámú antenna, új parapetkonvektor és klímaberendezés stb.) nem szerelhető 
fel. 

 
(16) 1 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
7. § 

 
(1) Az övezeti tervlapon jelölt zöldfelületek területeit más célra felhasználni nem szabad. 
 
 
(2) 2A Belső Várkert - műemléki környezetként védett - területén további beépítés nem 

engedélyezhető, a park területén a kialakult zöldfelületi arány nem csökkenthető. 
 Az uszoda helyén zöldfelület, vagy/és fásított parkoló létesíthető. 
 A meglévő várkerti parkoló fennmaradása engedélyezhető. 
 
(3) A 83-as út mentén a lakóterület felőli oldalon 60 m széles, hófogásra alkalmas 

véderdősávot kell telepíteni, vegyes – lombos és örökzöld – faállománnyal. Az ipari és 
mezőgazdasági területek felé 30-40 m széles védősáv telepítendő. 

 
(4) A Nagyhanta lábánál tervezett új temető két egységből áll: az alsó – patakmeder közeli 

– részen urnafülkés, urna-sírhelyes és szétszórásos temetés, míg a felső részen 
hagyományos – koporsós – temetés is végezhető. 

 
(5) Gazdasági-egyéb-ipari területen a telekhatárok mentén – az előkert kivételével - 10 m 

széles, többszintes védő-zöldsáv telepítendő. A gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató 
területen a telekhatárok mentén zöldsáv csak akkor telepítendő, ha lakóterülettel 
közvetlenül szomszédos, vagy attól csak közút választja el. Zöldsáv létesítési 
kötelezettség az építési engedélyben, vagy külön eljárásban is előírható. 

 
(6) Új termelő, ipari-üzemi funkciók csak az övezeti tervlapokon jelölt gazdasági–egyéb 

ipari területeken telepíthetők. 
 
(7) A helyi lakosság ellátását szolgáló kisipari- és kézműipari tevékenységek, ill. lakossági 

javító szolgáltatások a kijelölt –kisiparral vegyes - lakóövezetekben is végezhetők. 
 A kijelölt kisiparral vegyes lakóterületeken a megengedett tevékenységek a 

lakóépületben, vagy önálló – a lakóépülettől különálló – épületben is végezhetők. 
A kisiparral tevékenységre is kijelölt lakóövezetekben sem végezhető azonban 
autókarosszéria-lakatos és fényező munka, valamint olyan tevékenység, melynek 
végzéséhez szükséges anyag- és áruszállítás volumene a napi 2 db, 3,5 tonnás jármű 
forgalmat meghaladja. 

 
 (8) 3Lakó, üdülő és vegyes területen termelő-üzemi tevékenység nem végezhető, 

teherjármű telephely nem tartható fenn, kivéve a lakó és a vegyes területeken ezen 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Módosította: 6/2006. (II.24.) rendelet Hatályos: 2006. 02. 24-től 
3 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
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rendelet hatálybalépésekor engedéllyel működő és a környezetére vonatkozó terhelési 
határértékeket meg nem haladó alábbi tevékenységeket: varroda, cipőkészítő, orvosi 
műszergyártó, fonottáru-gyártó, síküveg-továbbfeldolgozó, kézműves. 

 
(9) Lakóövezetek területén nem helyezhető el: 

-  önálló ipari- és raktárfunkció és épületeik 
-  kisüzemi termelő- és tárolóépületek 
-  üzemi jellegű szolgáltató építmények 
-  üzemanyagtöltő állomások 
-  gépjárművek karosszéria javító és festőműhelyei 
-  a 3,5 t önsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei 
-  a terület kiszolgálását meghaladó mértékű ellátó, szolgáltató és vendéglátó 

intézmények 
-  egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épületek 
-  nagykereskedelmi üzletek, raktárak 
-  szálláshely szolgáltató épület, a megengedett lakásszámot meg nem haladó 

vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület és diákotthon 
kivételével 

-  fém- és hulladékkereskedelem, tárolás építményei, telephelyei 
 

(10) Vízbázisvédelmi területeken csak a mindenkori - „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről” szóló - hatályos 
jogszabály szerint lehet technológiát, agrotechnikát bevezetni, működtetni, a területet 
használni. 

 
(11) Vízbázisvédelmi övezetek Tapolcafőn, a vonatkozó kormányrendelet szerinti 

felosztásban: 
„Belső” védőterület - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen 
„Külső” védőterület - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen 
„A” zóna területe - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen 
„B” zóna területe - a védelmi és korlátozási térképen feltüntetett területen 

 
(12) 1 
 
(13) 2A hulladéklerakó telep betelése után a lerakó területét rekultiválni kell. A város 

területén új hulladéklerakó nem létesíthető. 
 
(14) A bányatavak betöltése – Pápán és Borsosgyőrön – tilos. A rendezés során a tavakat – 

vízminőségük függvényében, rekreációs célra kell hasznosítani. 
 
(15) 3Kéttornyúlakon a baromfitelep és a bővülő lakóterület között - a mezőgazdasági üzem 

területén - véderdőt kell telepíteni. 
 
(16) A tangazdaság – alternatív javaslatként feltüntetett, 83-as út menti - új területén az 

állattartás területrészét a  lakóterülettől távolabbi oldalon kell kijelölni, hogy a 
védőtávolság ne terhelje a tervezett távlati lakóterületet. 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
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(17) 1 
 
(18) 2Hatályon kívül. 
 
(19) Az Esterházy út kettős (hárs) fasorára – botanikai és városképi értéke folytán -  a 

Képviselőtestület külön rendeletben helyi védettséget állapít meg. 
 
(20) 3 
 
(21) 4 
 
(22) 5 
 
(23) 6Külső Várkertben tervezett gyalogos sétány két oldalán egységes fasorokat kell 

telepíteni, 8 m-es sortávolsággal, biztosítandó a megkülönböztető jelzést használó és a 
szemétszállító járművek számára a szükséges űrszelvényt. 

 
(24) 7 
 

KÖZLEKEDÉS 
8. § 

 
(1) A közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk. 
 
(2) 8 
 
(3) A közterületek hálózati szerepének megfelelő tervezési osztályba sorolása az alábbi: 

a)  II. rendű főút K.IV.C, B.IV.b.C 
b)  országos mellékút K.V-VI.C.) B.IV.c.C. 
c)  helyi gyűjtőút K.VIII.B., B. V.c.C. 
d)  kiszolgáló út  B.VI.d.C. 
e)  kerékpárút K.IX., B.IX. 
f)  9gyalogút K.X., B.X. 
 

(4) 10A rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhelyeket a Vt jelű építési 
övezetekbe sorolt építési telkek beépítésének bővítése és/vagy funkcióváltása esetén 
250m gyaloglási távolságon belül eső más építési telken, vagy településrendezési 
szerződés alapján közterületen is lehet biztosítani. 
 

(5) A már kialakult közlekedési területek esetében, ahol a beépítési kötöttségek miatt az 
egyébként szükséges építési terület csak aránytalanul nagy ráfordítás mellett lenne 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2011. 08. 06-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 12/2010. (V.6.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2010. 05. 06-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
6 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. 12. 16-tól 
7 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
8 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
9 Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
10 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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biztosítható, a biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel kell 
biztosítani. 

 
(6) 1Országos közút külterületi szakaszának védőtávolságán belül – a védelmi és 

korlátozási területek tervlap figyelembevételével – építmény csak a vonatkozó 
jogszabályi, közútkezelői és szakhatósági előírások alapján helyezhető el. 
 

(7) 2Országos közforgalmú vasútvonal védőtávolságán belül – a védelmi és korlátozási 
területek tervlap figyelembevételével – építmény csak a vonatkozó jogszabályi, 
üzembentartói és szakhatósági előírások alapján helyezhető el. 

 
(8)  3Forgalomcsillapított zónák (lakó-pihenő övezet, tempó 30 zóna) csak önálló 

területegységekre (főutak, gyűjtőutak, autóbuszközlekedéssel érintett útvonalak, 
vasútvonalak, vízfolyások által határolt területek), vagy lakótelepek egészére 
vonatkozóan alakíthatók ki. 

 
(9) Lakó- és intézményi területen jelentős forgalomvonzó létesítmény (becsült átlagos 

napi forgalma eléri a 200 E/nap értéket) csak helyi gyűjtő, vagy annál magasabb 
hálózati szerepű út mellett létesíthető. 

 
(10) Jelentős forgalomvonzó létesítmények közúti kapcsolatát 100 E/nap becsült átlagos napi 

forgalomig kapubehajtóként, 100 E/nap becsült átlagos forgalom felett útcsatlakozásként 
kell kialakítani. 

 
(11) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek, rendeltetésszerű használatához 

szükséges várakozó, rakodó és parkolóhelyeket a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő módon és mennyiségben kell biztosítani. 

 
(12) Reklámhordozó közterületen csak külön jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően 

helyezhető el. 
 
(13) Repülőtér környezetében a repülés biztonságát szolgáló védőterület a repülőtér építési 

telkének (üzemi területének) szélétől mért 15 km-es távolságon belüli terület, amely 
a) légi megközelítési sáv: a légi megközelítés(ek) irányában a repülőtér üzemi 
területének szélétől, a repülés irányától jobbra és balra mért 15-15%-os széttartású 
terület, ezt 1%-os emelkedésű sík (akadálysík) határolja; 
b) oldalsáv: a védőterületnek a megközelítési sávon kívüli része, ezt a repülőtér 
vonatkozási pontjától 4 km távolságig 1%-os emelkedésű kúpfelület, majd a 4 km 
sugáron kívül (40 m magasságtól kezdődő) 5%-os emelkedésű kúpfelület (akadálysík) 
határolja. 

 
(14) A repülőtér építési telkének széltől mért 

a) -  1000 m-en belül a légi megközelítési sávban, illetőleg 
 -  300 m-en belül az oldalsávban 
építmény nem helyezhető el; 
b) -  1000-5000 m között a légi megközelítési sávban, illetőleg 

                                                      
1 Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
2 Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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 -  300-3000 m között az oldalsávban 
a területfelhasználást, továbbá a tervezett építményeknek az akadálysíkot meghaladó 
megengedett magasságát rendezési tervben, illetőleg ennek hiányában 
területfelhasználási engedélyben kell meghatározni; 
c)1 -  5000 m-en belül a légi megközelítési sávban, illetőleg 
 -  1500 m-en belül az oldalsávban lakó-, üdülő-, intézmény-, ipari és 
raktárépület nem jelölhető ki; 
d) -  15.000 m-en belül 40 m-nél, azon kívül pedig 
 -  külterületen 50 méternél, belterületen 100 m-nél magasabb építményt csak a 
Honvédelmi Minisztérium és a légügyi hatóság eseti előírásai szerint szabad létesíteni. 
e)2 - 13 km-es körzetben hulladéklerakó hely nem jelölhető ki a mindenkor 

hatályos törvény és az ICAO  előírásai alapján, 
f)3 -   10000 m-es körzetben szélerőmű (telep) nem létesíthető. 
 

(15) A repülőtér építési telkének szélétől mért 360 m-en belül a légi megközelítési sávban 
semmilyen bevágásból vagy kiemelkedésből származó akadály nem létesíthető, e 
területen belül csak 1,20 m-nél nem magasabb növésű lágyszárú kaszás növény 
termeszthető. 

 
(16) A repülőtér építési telkének szélétől mért 

a) 5000 m-en belül a légi megközelítési sávban, illetőleg 
b) 1000 m-en belül az oldalsávban 
erősáramú szabadvezeték és távközlési légvezeték (a továbbiakban együtt: 
szabadvezeték) és az ahhoz tartozó átalakító és kapcsolóberendezés, továbbá terepszint 
alatti nyomvonal jellegű építmény (kábel, csatorna stb.) sem létesíthető. 
 

(17) A repülésirányítás és ellenőrzés célját szolgáló távközlési, irányítási, fénytechnikai, 
rádiólokációs és egyéb berendezések (repülésirányítási berendezések) 1000 m-es 
körzetében - a (14) bekezdésben nem említett esetekben - a légügyi hatóság által 
szükségesnek tartott mértékben építési tilalmat, illetőleg építési és beültetési 
korlátozást kell elrendelni. 

 
(18) A (14)-(17) bekezdésben foglalt rendelkezésektől a repülőtér jellege szerint illetékes 

minisztérium - az ügyben érdekelt minisztériumok és országos hatáskörű szervek 
hozzájárulásával - eseti eltérést engedélyezhet. 

 
(19) A légügyi hatóság a repülés célját szolgáló építmény tekintetében 

a) a (14) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá a (16) bekezdés b) pontjában foglalt 
rendelkezésektől eseti eltérést engedélyezhet, valamint 

b) az akadálysíkból való kiemelkedést is engedélyezheti. 
 
(20) Beépítésre szánt területen a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani csak 

akkor lehet, ha a magánút – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között 
– közhasználat céljára átadott területként és a közutakra vonatkozó rendelkezések 
szerint kerül kialakításra. 

(21) Magánút részére történő telekalakítás esetén az építési övezetre, övezetre 
meghatározott kialakítható legkisebb telekterület értékét nem kell figyelembe venni. 

                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től  
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(22) Közterületi jellemzőkkel kialakított magánút - az önkormányzattal kötött megállapodás 
esetén – közterületté minősíthető. 

(23) A rendszeres gépjárműforgalomra is tervezett magánutak legkisebb szélessége 
lakóterületen 4 telek megközelítését biztosító út esetén 6 m, 10 telekig min. 8 m, 10 
teleknél több esetén min. 10 m, központi vegyes területen min. 12 m, gazdasági és 
ipari területen min. 16m. 

 
KÖZMŰVEK 

9. § 
 

(1) A város közműellátását szolgáló nyomvonalakra (ahol nem közterületen épültek meg) 
szolgalmi jogot kell létesíteni, vagy gondoskodni kell a nyomvonal közterületre 
helyezéséről. 

 
(2) A vízellátó hálózatot az oltóvízigény kielégítésére is alkalmas méretekkel és 

nyomvonalvezetéssel kell kialakítani. 
 
(3) A felszíni vízelvezetést kisvárosias beépítésnél zárt csapadékcsatornákkal kell 

megoldani, kertvárosias beépítésnél és a külterületen nyílt árkos vízelvezetés is 
megengedett. 

 
(4) A Cinca csatorna a belváros felszíni vízelvezető rendszerének a főgyűjtője lesz 

távlatban is, ezért a magánterületeket érintő nyomvonalára szolgalmi jog létesítése 
szükséges. 

 
(5) A szennyvíztisztítótelep távlati bővítéséhez a helyet fenn kell tartani. 
 
(6) A szennyvízátemelőket közterületen, vagy közterületi kapcsolattal rendelkező telken 

kell elhelyezni, zaj- és bűz elleni védelemmel ellátva, így a lakóterülettől mért 
védőtávolság egyedileg meghatározva min. 20 m, védelem nélküli kivitel esetén 150 
m. 

 
(7) 1 
 
(8) A külterületen a 35, ill. 20 kV-os szabadvezetékek a fejlesztési területeken létesültek. 

Ezeket vagy adottságnak kell tekinteni, vagy közterületre kell kiváltani (Gróf út és a 
Vaszari út közötti területen, Külső Győri út és Hadnagy utca térségében, a Bakony ér 
és a Celli út közötti területen Külső Veszprémi út és Gyimóti út közötti területen.) 

 
(9) A nagyközépnyomású gázvezetékek és a nyomásszabályzók több helyen a fejlesztési 

területekre esnek. A vezetékek biztonsági övezete 9-9 m, a nyomásszabályzóé pedig 10 
m. (A Külső Győri út és a Vaszari út között, Gyimóti út és a Külső Veszprémi út 
között, a Tapolcafői utca mellett,  Borsosgyőrön a Szilfa utca mellett.) 

 
(10) Az újonnan beépítésre kerülő fejlesztési területeken elsősorban föld alatti hálózat 

létesíthető. 
 
(11) Pápa belterületén 2015. után csak föld alatti elosztó Kábel TV hálózat üzemelhet. 
 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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(12) 1A hírközlési létesítmények közül önálló antennatartó torony a belvárosban, a 
lakótelepeken nem helyezhető el. 

 
(13) 2 
 
(14) Távközléstechnikai szekrények, konténerek minden építési övezetben magánterületen 

elhelyezhetők. Közterületi elhelyezés esetében közterület foglalási engedély 
beszerzése szükséges. 

 
(15) 3 
 
(16) 4 
 
(17) 5 
 
(18) 6 
 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
10. § 

Beépítésre szánt területek 
 
(1) A város beépítésre szánt területe az általános építési használat szerint: 

a.) lakóterületekre, 
b.) vegyes területekre, 
c.) gazdasági területekre, 
d.) üdülőterületekre, 
e.) különleges területekre 
tagolódik. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységek a sajátos építési használat 

szerint továbbtagolódnak, és helyi építési övezetekbe sorolódnak. 
 
(3) A lakóterületek építési övezetei: 

a.) nagyvárosias lakóterület építési övezete: 
• Ln-T  (többszintes lakóépületekkel telepszerűen beépített lakóterület) 

b.) a kisvárosias lakóterületek építési övezete: 
• Lk-Z (jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület, 

egyedi beépítésű telkekkel) 
• Lk-S (sorházas beépítésű lakóterület) 
• Lk-Sz/1 (szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető kistelkes 

lakóterület) 
• Lk-Sz/2 (szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető nagytelkes 

lakóterület) 
c.) a kertvárosias lakóterületek építési övezetei: 

                                                      
1 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
6 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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• 1Lke-Z (jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület) 
• Lke-0/1 (jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető, 

előkert nélküli lakóterület) 
• Lke-0/2 (jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető, 

előkertes lakóterület) 
• Lke-0/K (kisipari funkciókkal vegyes lakóterület, jellemzően oldalhatáron 

álló beépítési mód szerint beépíthető) 
• Lke-IKR (jellemzően ikres beépítési mód szerint beépíthető lakóterület) 
• Lke-SZ (jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető 

lakóterület) 
d.) a falusias lakóterületek építési övezete: 

• Lf-O (jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető 
lakóterület) 

• Lf-O/K (kisipari funkciókkal vegyes lakóterület, jellemzően oldalhatáron 
álló beépítési mód szerint beépíthető) 

 
 

(4) A vegyes területek építési övezetei: 
a.) a településközponti vegyes területek építési övezete: 

• Vt-Z (jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető 
városközponti terület) 

b.) a központi vegyes területek építési övezetei: 
• Vk-Z/K (jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető 

közintézményterület) 
• Vk-Sz/K (jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető 

közintézményterület) 
• Vk-Sz (jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető 

általános intézményterület) 
 
(5) Gazdasági területek építési övezetei: 

a.) kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei: 
• Gksz-INT (intézménydomináns kereskedelmi, szolgáltató terület) 
• Gksz-ÜZ (védőtávolságot nem igénylő üzemi funkciók, raktárak, 

telephelyek céljára szolgáló terület) 
b.) egyéb ipari, gazdasági területek építési övezetei: 

• Geip-IP (nem jelentős mértékű zavaró hatású ipari termelő tevékenységek 
céljára szolgáló terület) 

• Geip-ESZ (energiaszolgáltatási terület) 
• Geip-VG (városgazdálkodási terület) 
• Geip-MG (mezőgazdasági üzemi terület) 

 
(6) Üdülőterületek építési övezetei: 

a.) Üdülőházas terület építési övezete: 
• Üü (üdülőépületek, üdülőtáborok, kempingek elhelyezésére szolgáló 

üdülőterület) 
 
b.) Hétvégiházas terület építési övezete 

• Üh (legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére 
szolgáló üdülőterület egyedi beépítésű telkekkel) 

                                                      
1 Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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(7) Különleges területek építési övezetei: 

• Kbk (nagykiterjedésű bevásárlóközpont területe) 
• Kszk (szabadidőközpont területe) 
• Kst (strandterület) 
• Ksp (nagykiterjedésű sportterületek) 
• Keü (egészségügyi létesítmények területe) 
• Kt (temetőterület) 
• Kszt (szennyvíztisztító területe) 
• Kisz (iszapkezelő területe) 
• Kho (honvédelmi terület) 
• Khu (hulladékkezelés és talajerőgazdálkodás területe) 
• Kb (bányaterület) 

 
11. § 

Beépítésre nem szánt területek 
 
(1) A város beépítésre nem szánt területe: 

a.) közlekedési és közműterületekre, 
b.) zöldterületekre, 
c.) erdőterületekre, 
d.) mezőgazdasági területekre 
e.) vízgazdálkodási területekre 
f.) különleges beépítésre nem szánt területekre 

tagolódik. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területfelhasználási egységek helyi övezetekbe sorolódnak. 
 
(3) A közlekedési és közműterületek övezetei: 

a.) közúti területek övezetei: 
• KÖu (városi közutak) 
• KÖu-OFÚ (országos főutak) 
• KÖu-OMÚ (országos mellékutak) 

b.) kötöttpályás közlekedés övezete: 
• KÖk-VA (vasútterület) 

 
(4) A zöldterületek övezetei: 

• Z-KP/V (városi közpark) 
• Z-KP/L (lakóterületi közpark) 
• Z-KP/KEP (kegyeleti park) 
 

(5) Az erdőterületek övezetei: 
• E-VE (védelmi erdő) 
• E-G (gazdasági erdő) 
• E-ESZT (egészségügyi-szociális, turisztikai erdő) 
 

(6) A mezőgazdasági területek övezetei: 
• MG-ÁLT (általános mezőgazdasági terület) 
• MG-KE (kertes mezőgazdasági terület) 
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• MG-LA (lakott mezőgazdasági terület) 
• Mgált-T/területfelhasználási egység jele/ 

(általános mezőgazdasági területen kijelölt tartalék fejlesztési 
terület) 
 

(7) A vízgazdálkodási területek övezetei: 
• Vm  (vízműterület) 
• V-VF (vízfolyások területe) 
• V-To (állóvizek területe) 

  
(8) A különleges beépítésre nem szánt területek övezetei: 

• Kbsh (sporthorgászati és rekreációs terület) 
• Kbtg (talajerőgazdálkodás területe) 

 
AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 

LAKÓTERÜLETEK 
12.  § 

A lakóövezetekre vonatkozó általános előírások 
 
(1) A lakóövezetek területén – az Lke-O/K és az Lf-O/K- jelű kisipari funkciókkal vegyes 

lakóövezetek kivételével – nem helyezhetők el sem önálló épületként, sem a 
lakóépülethez kapcsolódó önálló rendeltetési egységként: 
− ipari-és raktárépületek, ill. funkciók, 
− kisüzemi termelő-és tárolóépítmények, ill. funkciók kivéve ezen rendelet 

hatálybalépésekor engedéllyel működő és a környezetére vonatkozó terhelési 
határértékeket meg nem haladó alábbi tevékenységeket: varroda, cipőkészítő, 
orvosi műszergyártó, fonottáru-gyártó, síküveg-továbbfeldolgozó, kézműves, 

− üzemanyagtöltő állomások, 
− gépjárművek karosszéria javító és festőműhelyei, 
− a 3,5 tonna önsúlyfeletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei, 
− a terület kiszolgálását meghaladó mértékű ellátó, szolgáltató, vendéglátó épület, ill. 

funkció, 
− egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, ill. funkció, 
− nagykereskedelmi üzletek, raktárak, 
− szálláshely-szolgáltató épület, a megengedett lakásszámot meg nem haladó 

vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület és a diák kollégium 
kivételével, 

− fém-és hulladékkereskedelem, ill. tárolás építményei, telephelyei. 
 

(2) Az (1) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, bővítése, 
vagy használati módjának rendeltetésének megváltoztatása esetén is alkalmazni kell. 

 
(3) 1 
 
(4) Tartalék lakóterületet igénybe venni csak a fejlesztésre kijelölt területek felhasználása 

után lehet.  
 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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(5) 1Kertvárosi építési övezetekben az építmények homlokzatmagassága – a hátsó 
homlokzat kivételével minden homlokzatra vonatkozóan - nem lépheti túl az építési 
övezet legnagyobb építménymagasságát, kivéve azon az oldalon, ahol az oldalkert eléri 
az övezetre előírt maximális építménymagasság értékét. 

 
(6) 2Zártsorú beépítésű építési övezetekben M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú 

csatlakozás esetén a hátsó homlokzat meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási 
telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb ±3,0m lehet. 

 
(7) 3M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára 

merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak 
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet. 

 
Nagyvárosias lakóterületek 

13. § 
Ln-T 

Többszintes lakóépületekkel telepszerűen beépített lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a telepszerű lakóterületek kialakult, lakóépületekkel beépült területe. 
 
(2) A beépítés mértékét növelő új épület csak a kialakult zöldfelületi arány megtartása, ill. 

javítása esetén és csak a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, ill. a parkolási célú rendeltetéssel helyezhető el szabályozási terv 
keretében. 

 
 
(3) Önálló garázsok csak csoportos formában telepítve és elsősorban – ha műszakilag 

megoldható - dombgarázsként helyezhetők el. A telekalakítás és a beépítési 
paraméterek meghatározásánál a szabályozási terv az építési övezeti paraméterektől 
eltérhet. 

 
(4) A területfelhasználási egység egészére kiterjedő egységes építészeti koncepció alapján 

magastetős ráépítés engedélyezhető. 
 
(5) Terepszint alatti építés meglévő zöldfelületek alatt csak parkoló céljára alakítható ki, 

zöldtetős megoldással. 
 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben az 1. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

1. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Ln-T 900 m2 telepszerű, 
vagy 

szabadonálló 

40 % 4,5 m 16,5 m 35 % 20 % teljes 

                                                      
1 Megállapította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
2 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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Kisvárosias lakóterületek 

14. § 
Lk-Z/11 

Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 
egyedi beépítésű telkekkel 

 
(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része, 

ahol a telkek beépítése általában egyedileg történik. 
 
(2) Az építési övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építményt 

elhelyezni, vagy meglévő épületet bővíteni csak a területre vonatkozó szabályozási 
terv alapján szabad. 

 
(3) Az épületek zárt sora helyenként (a szabályozási tervben meghatározott helyeken és 

mértékben) megszakadhat, hézagosan zártsorú beépítés is létrejöhet. 
 
(4) Szabályozási terv alapján az 14. § szerinti építési övezet az építési övezeti jellemzők és 

határértékek alapján tovább tagolható. 
 
(5) 2 
 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 2. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
2. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lk-Z 300 m2 zártsorú 60 % 4,5 m 12,5 m 20 % 70 % teljes 

 
14/A. §3 
Lk-Z/2 

Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint 
beépíthető belvárosi lakóterület 

egyedi beépítésű telkekkel 
 
(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része, 

ahol a telkek beépítése általában egyedileg történik. 
(2) Az építési övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építményt elhelyezni 

vagy meglévő épületet bővíteni csak a területre vonatkozó szabályozási terv alapján 
szabad. 

(3) Az épületek zárt sora helyenként (a szabályozási tervben meghatározott helyeken és 
mértékben) megszakadhat, hézagosan zártsorú beépítés (épületköz) is létrejöhet. 

(4) Szabályozási terv alapján a 14/A. § szerinti építési övezet az építési övezeti jellemzők 
és határértékek vonatkozásában – a megadott kereteken belül – tovább tagolható. 

                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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(5) 1 
(6) 2 
(7) Nyeles telek – a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek 

megközelítésének biztosítását kivéve – nem alakítható ki. 
(8) Az építési övezet telkein egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, kivéve az átmenő 

telkeket, ahol a telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő. 
(9) Az építési övezetben – a Tapolca sétány kivételével – az utcavonali telekhatár egyben 

az építési vonal is. A Tapolca sétány mentén az előkert mérete legalább 3,0m, az épület 
utcavonali homlokzata az utcai telekhatártól legfeljebb 5,0m-re állhat. 

(10) A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége (utcai traktus) legfeljebb 15m, 
hátsókert irányú oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet. 

(11) M és H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható. 
(12) H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban 

fekvő tetőablak alkalmazható. 
(13) Műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet és helyi értékvédelmi terület 

határán belül lapos tetős önálló épület nem építhető, a magastető dőlésszöge 25-40 fok 
közötti lehet. Lapostetős épületrész a tényleges alapterület legfeljebb 20%-án 
létesíthető. 

(14) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok 
(UHM) közötti eltérés legfeljebb ±0,5m lehet. 

(15) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a 
tényleges UHM-hez mérendő. 

(16) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető. 
(17) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 2/a. 

számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

2/a. számú táblázat 
Építési  Kialakítható  Beépítési  

Beépítettség 
megengedett  

Építménymagasság Zöldfelület  Terepszint 
alatti beépítés 

Közműve- 

övezet 
jele 

legkisebb 
telekméret 

mód legnagyobb 
mértéke 

legkisebb legnagyobb legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
mértéke 

sítettség 
mértéke 

Lk-Z/2 500 m2 zártsorú 60 % 3,0 m 8,0 m 20 % 60 % teljes 

 
  

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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14/B. §1 

 
A Lk-g  kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:                                                
tervi jelük: Lk-g 
Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :               Kisvárosias   lakóterület :                      Lk-g 

 ahol a Lk-g Z           100        jelű övezetben 

3,5 m      18 m2 

  
/1/ Elhelyezhető funkció: csak gépkocsitároló épület  

 
  

/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkein az elektromos áramellátás megléte kötelező. 
  

/3/ A telekalakítás lehetőségei :   Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem  engedélyezhető,                                                        
                                                           

 A kialakítható telek Legkisebb területe  18 m2 
  Legkisebb utcai homlokvonala                                    3 m    
  

/4/ Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett      
 Beépítése  Legnagyobb beépítettsége  Legkisebb 

zöldfelület (%) 
 Zártsorú                     100 %                   
   
  

/5/ A beépítés paraméterei          
 Az övezet telkein          
 Elhelyezhető   Megengedett legkisebb  Terepszint alatti 
 épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert beépítés  max. 
 Csak egy főépület 

lehet 
 

Csak 
OTÉK 
1.sz.mell.6
7. 

a,  
közmű-
becsatlako-
zási 
műtárgy 

               
        

  
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések      

 Megengedett legnagyobb Tetőzet és a tető hajlásszöge Tető   Tető  
 építménymagasság  Tetőzet formai kialakítása maximális szélessége héjazata 
  

       
max:  3,5  m   

  Lapostető és magastető 
váltakozva utcakép szerint 

25 fok 
 

                
                  
     
              

bitumenes 
zsindely 

fémlemez fedés 
     lágylemez 
fedés 

cserépfedés 

  

/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák:      - 

 
14/C. §2 
Lk-Z/3 

Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint 
beépíthető kisvárosias (sorházas jellegű) lakóterület 

egyedi beépítésű telkekkel 

                                                      
1 Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 01. 11-től 
2 Megállapította: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 04. 16-tól 
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(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része, 

ahol a telkek beépítése általában egyedileg történik. 
(2) Az építési övezetben építési telket, építési területet alakítani és új építményt elhelyezni 

vagy meglévő épületet bővíteni csak a területre vonatkozó szabályozási terv alapján 
szabad. 

(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 2/b. 
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

2/b. sz. táblázat 
Építési 
övezet 
jele 

Kialakít-
ható 
legkisebb 
telekméret 

Beépí-
tési mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

Építménymagasság Zöldfelü-
let 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 
beépítés 
legnagyobb 
mértéke 

Közművesí-
tettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lk-Z/3 350 m2 zártsorú 40% 2,0 m 7,5m 30% 70% teljes 
 

15. § 
Lk-S 

Sorházas beépítésű lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület azon része, 

ahol egyedi telkes egységes sorházas beépítés alakult ki, ill. alakítható ki. 
 
(2) Az építési övezetben a meglévő lakóépületek (lakások) bővítése, a külső megjelenést 

megváltoztató átalakítása csak legalább egy összefüggő épületsorra vonatkozó 
egységes építészeti koncepció alapján engedélyezhető. 

 
(3) Az építési övezetben fő rendeltetésként csak lakóépületek, ezen kívül csak a 

lakófunkciót kiszolgáló, vagy kiegészítő egyéb rendeltetések helyezhetők el. 
 
(4) Építési telket, építési területet alakítani és új épületet elhelyezni csak szabályozási terv 

alapján szabad. 
 
(5) Az építési övezetben telkenként egy lakás helyezhető el. 
 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 3. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

3. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lk-S 200 m2 sorházas, 
zártsorú 

50 % 4,5 m 7,5 m 30 % 50 % teljes 

 
15/A. §1 

Lk-O 
Oldalhatáron álló beépítésű lakóterület 

 

                                                      
1 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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(1) Az építési övezet a kisvárosias lakóterület azon része, ahol a beépítés oldalhatáron 
állóan alakult ki, illetve alakítható ki. 

(2) Az építési övezet telkein egy fő rendeltetésű épület helyezhető el. 
(3) Új épület elhelyezése esetén garázs önálló épületben nem helyezhető el. 
(4) Az építési övezetben az előkert mérete legalább 5,0m. 
(5) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a 

tényleges UHM-hez mérendő. 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 3/a. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

3/a. számú táblázat 
Építési  Kialakítható  Beépítési  

Beépítettség 
megengedett  

Építménymagasság Zöldfelület  Terepszint 
alatti beépítés 

Közműve- 

övezet 
jele 

legkisebb 
telekméret 

mód legnagyobb 
mértéke 

legkisebb legnagyobb legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
mértéke 

sítettség 
mértéke 

Lk-O 500 m2 Oldalhatáron álló 60 % 3,0 m 8,0 m 20 % 60 % teljes 

 
16. § 

Lk-Sz/1 
Szabadonálló beépítésű lakóterület 

 
(1) Az építési övezet a kisvárosias lakóterület, szabadonálló (az Esterházy út menti 

villaszerű) beépítésű területe. 
 
(2) Építési telek, építési terület alakítása és új épület bővítése, ill. a meglévő épületek bővítése és 

a külső megjelenés megváltozását eredményező átalakítása csak szabályozási terv alapján 
engedélyezhető. 

 
(3) Új épület elhelyezése esetén garázs önálló épületben nem helyezhető el. 
 
(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 4. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

4. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lk-
SZ/1 

600 m2 szabadonálló 40 % 4,5 m 7,5 m 40 % 50 % teljes 

 
17. § 

Lk-Sz/2 
Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető nagytelkes lakóterület 

 
(1) Az építési övezet a kisvárosias lakóterület jellemzően szabadonálló beépítési mód 

szerint beépíthető, sortársasházas, társasházas része. 
 
(2) Az építési övezetben elhelyezett lakóépületekben kereskedelmi, szolgáltatási, 

vendéglátási célú létesítmények csak az épületek földszintjén helyezhetők el. 
 
(3) Meglévő beépítés esetén a fő rendeltetés szerinti épülettől különállóan csak egy 

melléképület létesíthető és csak járműtároló, vagy tároló céljára. 
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(4) Az építési övezetben 
- az előkert mérete min.: 5,0m 
- az oldalkert mérete min.: 3,75m 
- a hátsókert mérete min.: 6,25m. 

 
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben az 5. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

5. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lk-
SZ/2 

900 m2 szabadonálló 50 % 7,5 m 12,5 m 30 % 60 % teljes 

 
17/A. §1 
Lk-Sz/3 

Jelentős zöldfelületekkel rendelkező  
szabadonálló beépítési mód 

szerint beépíthető nagytelkes lakóterület 
 

(1) Az építési övezet a kisvárosias lakóterület jelentős zöldfelületet igénylő, szabadonálló 
beépítési mód szerint beépíthető társasházas része. 

 
(2) Az építési övezetben elhelyezett lakóépületekben kereskedelmi, szolgáltatási, 

vendéglátási célú létesítmények csak az épületek földszintjén helyezhetők el. 
 
(3) A fő rendeltetés szerinti épülettől különállóan melléképület nem létesíthető. 
 
(4) Az építési övezetben 

-   az előkert mérete min.: 10,0 m 
-  az oldalkert mérete min.:  10,0 m 
-  a hátsókert mérete min.: 10,0 m. 

 
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben az 5/a. 

számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

        5/a. sz. táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lk-
SZ/3 

2000 m2 szabadonálló 35 % 4,5 m 9,5 m 45 % 45 % teljes 

 
  

                                                      
1 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
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17/B. §1 
Lk-Sz/4 

 
A Lk-Sz/4  kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat 
tartalmazza:                                                           tervi jelük: Lk- Sz/4   
Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :               Kisvárosias   lakóterület :                      Lk-Sz/4 

 ahol a Lk - Sz/4   SZ            30 jelű övezetben 

4,5 m          700 m2 

  
/1/ Elhelyezhető funkció: Legfeljebb négylakásos lakóépület, 

 továbbá csak OTÉK 12, §, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,* 
- sportépítmény* 

 

(2) bekezdés: 2, 4 pontja szerinti  
építmény* 

  
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek 

  
/3/ A telekalakítás lehetőségei :   Telekegyesítés, telekmegosztás,  telekhatár-rendezés nem  engedélyezhető,                                                        

 A kialakítható telek Legkisebb területe 700 m2 
  Legkisebb utcai homlokvonala 18 m 
  

/4/ Az övezet kialakult  telkeinek megengedett      
 Beépítése  Legnagyobb beépítettsége  Legkisebb 

zöldfelület (%) 
 szabadonálló                                 30 %       50 % 
   
  

/5/ A beépítés paraméterei          
 Az övezet telkein          
 Elhelyezhető   Megengedett legkisebb  Terepszint alatti 
 épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert beépítés max: 
 Csak egy főépület 

lehet 
 

Csak 
OTÉK 
1.sz.mell.6
7. 

a,)  c,) d,) 
e,) 
közmű-
becsatlako-
zási 
műtárgy, 
hulladéktar
tály-tároló, 
önálló – 
épülettől 
különálló – 
kirakatszek
rény, kerti 
építmény  

5,00 m                  3,00 m          6,00 m               
      

40 % 

  
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések      

 Megengedett legnagyobb Tetőzet és a tető hajlásszöge Tető   Tető  
 építménymagasság  Tetőzet formai kialakítása maximális szélessége héjazata 
 4,5 m 

 
  Magastető lehet, 

Hajlásszög: 30 fok min  ,  max 45 fok 
 

                
              
        9,00 m    

Kizárólag 
terrakottához 
hasonló színű 
cserépfedés 

    

/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák: -   
                                                      
1 Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 01. 11-től 
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/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla 

lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével. 

A területen kis- és haszonállat tartása nem engedélyezhető. 
*      csak lakóépületben 
 

17/C. §1 
 

A Lk- Sz/5    kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat 
tartalmazza:                                                tervi jelük: Lk-Sz/5 
Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :               Kisvárosias   lakóterület :                      Lk-Sz/5 

 ahol a Lk-Sz/5 SZ           30        jelű övezetben 

6,5 m      700 m2 

  
/1/ Elhelyezhető funkció: Legfeljebb nyolclakásos lakóépület, továbbá  

csak OTÉK 12, §, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 

épület, 
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület 

(2) bekezdés: 2 , 3,pontja szerinti,         
valamint a 
(3) bekezdés: 1,2, pontja szerinti 
építmény 

  
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek kell legyenek. 

  
/3/ A telekalakítás lehetőségei :   Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem  engedélyezhető,                                                        

                                                           
 A kialakítható telek Legkisebb területe 700 m2 
  Legkisebb utcai homlokvonala 18,5 m 
  

/4/ Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett      
 Beépítése  Legnagyobb beépítettsége  Legkisebb 

zöldfelület (%) 
 szabadonálló                     30 %                  50 % 
   
  

/5/ A beépítés paraméterei          
 Az övezet telkein          
 Elhelyezhető   Megengedett legkisebb  Terepszint alatti 
 épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert beépítés  max. 

                                                      
1 Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 01. 11-től 
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 Csak egy főépület 
lehet 

 

Csak 
OTÉK 
1.sz.mell.6
7. 

a,) c,) d,) 
e,) 
közmű-
becsatlako-
zási 
műtárgy, 
hulladéktar
tály-tároló, 
önálló – 
épülettől 
különálló – 
kirakatszek
rény, kerti 
építmény  

5,00 m 3,5 m         10 m    40 %  
        

  
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések      

 Megengedett legnagyobb Tetőzet és a tető hajlásszöge Tető   Tető  
 építménymagasság  Tetőzet formai kialakítása maximális szélessége héjazata 
  

                   min: 5,5 m 
max:  6,5 m 

 Magastető lehet, 
Hajlásszög: min  30,  max 45 fok 

 
 

                
             9,00 m 
     
              

Kizárólag 
terrakottához 
hasonló színű 
cserépfedés 

  

  
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák:       

  
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla 

lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével. 

 
A területen kis- és haszonállat tartása nem engedélyezhető. 
 

17/D. §1 
 

A Lk - Sz/6 kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat 
tartalmazza:                                                tervi jelük: Lk-Sz/6 
 
Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :               Kisvárosias   lakóterület :                      Lk-Sz/6 

 ahol a Lk-Sz/6 SZ           30        jelű övezetben 

6,5 m      600 m2 

  
/1/ Elhelyezhető funkció: Legfeljebb négylakásos lakóépület,  

továbbá csak OTÉK 12, §, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 

épület, 
- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület 

(2) bekezdés: 2 , 3,pontja szerinti,         
valamint a 
(3) bekezdés: 1,2, pontja szerinti 
építmény 

  
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek 

  
/3/ A telekalakítás lehetőségei :   Telekegyesítés, telekmegosztás, telekhatár-rendezés nem  engedélyezhető,                                                        

                                                           
 A kialakítható telek Legkisebb területe 600 m2 

                                                      
1 Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 01. 11-től 
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  Legkisebb utcai homlokvonala 20 m 
  

/4/ Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett      
 Beépítése  Legnagyobb beépítettsége  Legkisebb 

zöldfelület (%) 
 szabadonálló                     30 %                  50 % 
   
  

/5/ A beépítés paraméterei          
 Az övezet telkein          
 Elhelyezhető   Megengedett legkisebb  Terepszint alatti 
 épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert beépítés  max. 
 Csak egy főépület 

lehet 
 

Csak 
OTÉK 
1.sz.mell.6
7. 

a,) c,) d,) 
e,) 
közmű-
becsatlako-
zási 
műtárgy, 
hulladéktar
tály-tároló, 
önálló – 
épülettől 
különálló – 
kirakatszek
rény, kerti 
építmény  

5,00 m 3,50 m         6,00 m    40 %  
        

  
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések      

 Megengedett legnagyobb Tetőzet és a tető hajlásszöge Tető   Tető  
 építménymagasság  Tetőzet formai kialakítása maximális szélessége héjazata 
  

                   min: 5,5 m 
max:  6,5 m 

 Magastető lehet, 
Hajlásszög: min  30,  max 45 fok 

 
 

                
                 9,00 m 
     
              

Kizárólag 
terrakottához 
hasonló színű 
cserépfedés 

 

  

  
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák:       

  
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla 

lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével. 
 

17/E. §1 
 
A Lk-Sz/7  kisvárosias lakóterületek építési övezetének előírásait az alábbi táblázat 
tartalmazza:                                                tervi jelük: Lk-Sz/7 
Területfelhasználási egység övezeti tagozódása :               Kisvárosias   lakóterület :                      Lk-Sz/7 

 ahol a Lk-Sz/7 SZ           35       jelű övezetben 

7,5 m      6000 m2 

  
/1/ Elhelyezhető funkció: Legfeljebb 60 lakásos lakóépület, továbbá csak 

OTÉK 12, §, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 

épület, 

(2) bekezdés: 2 , 3,pontja szerinti,         
valamint a 
(3) bekezdés: 1, 2, pontja szerinti 
építmény 

                                                      
1 Megállapította: 21/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 01. 11-től 
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- szálláshely szolgáltató épület, 
- igazgatási épület 

  
/2/ A közművesítés feltételei: Az övezet építési telkei közművesítettek 

  
/3/ A telekalakítás lehetőségei :   1                                                        

                                                           
 A kialakítható telek Legkisebb területe 6000 m2 
  Legkisebb utcai homlokvonala 40 m 
  

/4/ Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett      
 Beépítése  Legnagyobb beépítettsége  Legkisebb 

zöldfelület (%) 
 szabadonálló                     35 %                  40 % 
   
  

/5/ A beépítés paraméterei          
 Az övezet telkein          
 Elhelyezhető   Megengedett legkisebb  Terepszint alatti 
 épületek száma melléképítmények előkert oldalkert hátsókert beépítés  max. 
 több főépület lehet 

 
Csak 
OTÉK 
1.sz.mell.6
7. 

a,)  c,) d,) 
e,)   
közmű-
becsatlako-
zási 
műtárgy, 
hulladéktar-
tály-tároló, 
önálló – 
épülettől 
különálló – 
kirakatszek-
rény, kerti 
építmény, 
gépkocsitáro
ló max. 
épí.mag.= 
3,5 m 

5,00 m 
Szab. Terv 

szerint 

6 m 
Szab. Terv 

szerint 

Min. 7,5 m, 
Szab. Terv 

szerint 

55 % 
        

  
/6/ Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések      

 Megengedett legnagyobb Tetőzet és a tető hajlásszöge  2  Tető  
 építménymagasság  Tetőzet formai kialakítása  héjazata 
  

                    
max:  7,5 m 

 Magastető lehet, 
Hajlásszög: min  30,  max 45 fok 
Lapostető lehet a tetőfelület 50 % 

 

 Cserépfedés 
bitumenes 
zsindely 

   természetes 
pala 
fémlemez fedés 

 

  

  
/7/ Az övezetben található védettségi kategóriák:       

  
/8/ Kerítésre vonatkozó előírások: A területen maximum 1,8 m magas áttört jellegű, természetes anyagokból pl. tégla 

lábazattal, falazott pillérekkel épített kerítés létesíthető, mögötte élősövény telepítésének lehetőségével. 
 

                                                      
1 Módosította: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 04. 16-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2011. 04. 16-tól 
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17/F. §1 
Lk-Sz/8 

Jelentős zöldfelületekkel rendelkező 
szabadonálló beépítési mód 

szerint beépíthető nagytelkes lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a kisvárosias lakóterület jelentős zöldfelületet igénylő, szabadonálló 

beépítési mód szerint beépíthető társasházas része. 
 

(2) Az építési övezetben elhelyezett lakóépületekben kereskedelmi, szolgáltatási, 
vendéglátási célú létesítmények csak az épületek földszintjén helyezhetők el. 

 
(3) A fő rendeltetés szerinti épülettől különállóan melléképület nem létesíthető. 

 
(4) Az építési övezetben 

- az előkert mérete min.:10,0 m. 
 

(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben az 5/b. 
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
5/b. sz. táblázat 

Építési 
övezet 
jele 

Kialakít-
ható 
legkisebb 
telekméret 

Beépí-
tési mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

Építménymagasság Zöldfelü-
let 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 
beépítés 
legnagyobb 
mértéke 

Közművesí-
tettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lk-Sz/8 1600 m2 szaba-
don álló 

35% 4,5 m 9,5m 40% 60% teljes 

 
Kertvárosias lakóterületek 

18. § 
Lke-Z 

Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület jellemzően zártsorúan beépített, ill. beépíthető 

része. 
 
(2) Az építési övezetben előkert nem létesíthető. 
 
(3) Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 10,0m lehet. 
 
(4) A 12,0 m telekszélességet meghaladó telkek esetén a zártsorú beépítés megszakítható, 

a telkek oldalhatáron álló, vagy ikresen csatlakozó beépítéssel is beépíthetők. Ebben az 
esetben az oldalkert mérete min. 3,75 m, max. 6,0m.. 

 
(5) A hátsókert mérete min. 6,0 m. 
 
(6) Új épület létesítése esetén az építési engedélyezési tervhez csatolni kell 

utcaképrészletet, amely az érintett ingatlanon kívül a vonatkozó 2-2 telken lévő 
épületeket is bemutatja. 

                                                      
1 Megállapította: 6/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 04. 16-tól 
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(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 6. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

6. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lke-Z 600 m2 zártsorú 30 % 3,0 m1 7,5 m 50 % 40 % teljes 

 
19. § 

Lke-0/1 
Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint 

beépíthető, előkert nélküli lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület oldalhatáron álló, jellemzően előkert 

nélküli beépítési mód szerint beépített, ill. beépíthető része. 
 
(2) 2Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el. 
 
(3)    Előkert az építési övezet területén akkor létesíthető, ha mindkét szomszédos épület is 

előkerttel rendelkezik. Ha az előkertek mérete eltérő, akkor a kisebbikhez kell 
igazodni. 

 
(4) Az építési övezetben: 
 

a.) az oldalkert mérete.  3,0 m 
b.) a hátsókert mérete:  6,0 m (30,0m-nél kisebb mélységű meglévő telek esetén 

min. 3,0m). 
 
(5)    A 10,0 m telekszélességet el nem érő meglévő telkek zártsorúan is beépíthetők. 
 
(6) 3Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 16,0 m, max. 20,0 m lehet. 
 
(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 7. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
7. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lke-0/1 600 m2 oldalhatáron 
álló, előkert 

nélküli 

30 % 3,0 m4 5,5 m5 50 % 40 % teljes 

20. § 
Lke-0/2, Lke 

Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint 

                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
4 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-tól 
5 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-tól 
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beépíthető, előkertes lakóterület1 
 
(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület azon része, ahol a telkek jellemzően 

előkertes, oldalhatáron álló beépítési mód szerint épültek be, ill. építhetők be. 
 
(2) 2Az építési  övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el. 
 
(3) 3Új beépítés, bővítés és átalakítás esetén az előkert mérete a szomszédos épületekhez 

kell igazodjon. Ha mindkét szomszédos épület előkert nélkül létesült, az előkert 
méretét az építési hatóság az utcaszakaszra jellemző méretben határozza meg. 
Amennyiben a tervlap egyéb előírást tartalmaz (építési vonal), akkor az előkert méretét 
az határozza meg. 

 
(4) 4Az építési övezetben 

a.)   az előkert mérete min: 5,0 m, vagy egyéb előírás szerint (építési vonal) 
        új beépítésre szánt területen, 
b.)   az oldalkert mérete min.: 3,0 m, 
c.) a hátsókert mérete min.: 6,0 m (35,0 m-nél kisebb mélységű meglévő telek 

esetén min.: 3,0 m). 
 

(5)  16,0 m telekszélességet meghaladó meglévő telkeken (saroktelek esetén 18,0 m) az 
épület szabadonállóan is elhelyezhető. 

 
(6) 5Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 16,0 m lehet. 
 
(7) 6Az építési telkek kialakításál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 8. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

       78. sz. táblázat 
táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lke-
0/2 

600 m2 oldalhatáron 
álló, 

előkertes 

30 % 3,0 m 5,5 m 50 % 40 % teljes 

Lke 800 m2 oldalhatáron 
álló, 

előkertes 

30 % 3,0 m 5,5 m 50 % 40 % teljes 

Lke 1500 m2 oldalhatáron 
álló, 

előkertes 

30 % 3,0 m 5,5 m 50 % 40 % teljes 

Lke-
O/2.1 

700 m2 oldalhatáron 
álló, 

előkertes 

30 % 3,0 m 5,5 m 50 % 40 % teljes 

 
21. § 

                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
4 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
5 Módosította: 24/2005. (VII.8.) rendelet Hatályos: 2005. 07. 08-tól 
6 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
7 Kiegészítette: 24/2005. (VII.8.) rendelet Hatályos: 2005. 07. 08-tól 
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Lke-0/K 
Kisipari funkciókkal vegyes, jellemzően oldalhatáron álló  

beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület azon része, ahol a lakóépülethez 

kapcsolódó önálló rendeltetési egységként, vagy különálló épületben kisipari és 
kézműipari tevékenységek, ill. lakossági javító szolgáltatások végezhetők, ill .ezek 
építményei elhelyezhetők. 

 
(2) Az építési övezetben nem végezhető autókarosszéria-lakatos és fényező munka, 

nagyüzemi termelő tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek anyag és 
áruszállítói volumene a napi 2 db, 3,5 tonnás járműforgalmat meghaladja. 

 
(3) Az építési övezetben telkenként legalább egy, legfeljebb két lakás és legfeljebb egy 

más rendeltetési egység helyezhető el. 
 
(4) Az építési övezet területén építési telket, építési területet alakítani, új építményt 

elhelyezni, meglévő építményt bővíteni, átalakítani, vagy használati módját 
(rendeltetését) megváltoztatni csak szabályozási terv alapján lehet. 

 
(5) Az elő-, oldal-és hátsókert méretét szabályozási tervben kell meghatározni. 
 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 9. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
9. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lke-0/K 600 m2 oldalhatáron 
álló, 

előkertes 

30 % 3,0 m1 5,5 m2 50 % 40 % teljes 

 
22. § 
Lke- I 

Jellemzően ikres beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 
 
(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület, jellemzően ikres beépítési mód szerint 

beépíthető területe. 
 
(2) Az építési övezetben 

a.) az előkert mérete:  5,0 m (kivéve, ha a kialakult állapot ettől eltérő) 
b.) az oldalkert mérete min.: 3,0 m 
c.) a hátsókert mérete min.: 6,0 m 
 

(3) Az építési övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépületek helyezhetők el. 
 
(4) Meglévő ikerházat bővíteni, átépíteni csak egységes építészeti terv alapján szabad. 
 
                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
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(5) Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 14,0 m, max. 20,0 m. 
 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 10. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

10. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lke-Ikr. 400 m2 ikres 30 % 3,0 m1 5,5 m2 50 % 40 % teljes 

 
23. § 

Lke-SZ 
Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 

 
(1) Az építési övezet a kertvárosias lakóterület szabadonálló beépítési mód szerint 

beépíthető területe. 
 
(2) A kialakítható telek szélessége min. 18,0 m, saroktelek esetén min. 20,0 m. 
 
(3) Az építési övezetben: 

a.) az előkert mérete:            5,0 m 
b.) az oldalkert mérete min.: 3,75 m 
c.) a hátsókert mérete min.:  6,0 m (35,0m-nél kisebb mélységű meglévő telek 

esetén min. 3,75m). 
 
(4) 3Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el. 
 
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 11. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

411. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lke-SZ 750 m2 szabadonálló 30 % 3,0 m5 7,5 m 50 % 40 % teljes 
Lke-
SZ/1 

700 m2 szabadonálló 30 % 3,0 m 5,5 m 50 % 40 % teljes 

 
Falusias lakóterületek 

24. § 
Lf-O/1 

Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint  
beépíthető előkert nélküli lakóterület 

 

                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
4 Kiegészítette: 24/2005. (VII.8.) rendelet Hatályos: 2005. 07. 08-tól 
5 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
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(1) Az építési övezet Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő oldalhatáron álló beépítési mód 
szerint beépült, ill. beépíthető falusias lakóterületének előkert nélküli része. 

 
(2) Előkert az építési övezet területén csak akkor létesíthető, ha mindkét szomszédos épület is 

előkerttel rendelkezik. Eltérő előkert esetén a kisebbik méretet kell figyelembe venni. 
 
 
(3) Az építési övezetben 

a.) az oldalkert mérete min.  3,0 m, 
b.) a hátsókert mérete min.  6,0 m. 
 

(4 ) 1Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 16,0 m, max. 20,0 m lehet. 
 
(5)   Az építési övezetben új épület részleges közművesítettség mellett és csak a jelenlegi 

belterületen belül már kialakult ingatlanokon létesíthető, a szennyvízcsatorna 
kiépítéséig. 

 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 12. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
(7) 2Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el. 

 
312. számú táblázat 

Építési  
övezet jele

 

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret
 

Beépítési  
mód 

Beépítettség 
megengedett  
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyob
b 

Lf-O/1 600 m2 oldalhatáron álló, 
előkert nélküli 

30 % 4,5 m 

3,0 m 

6,0 m 40 % 50 % részleges 

 
25. § 

Lf-O/2 
Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthető előkertes lakóterület 

 
(1) Az építési övezet Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő oldalhatáron álló beépítési mód 

szerint beépült, ill. beépíthető falusias lakóterületének előkertes része. 
 
(2) Új beépítés, bővítés esetén az előkert mérete a szomszédos épületekhez kell igazoljon, 

kivéve ha a szomszédos épület előkert nélkül épült. Ha mindkét szomszédos épület 
előkert nélkül épült, az előkert méretét az építési hatóság határozza meg, figyelemmel 
a környezetben kialakult állapotra. 

 
(3) Az építési övezetben 

a.) az előkert mérete újonnan beépítésre szánt területen min.: 5,0 m, 
b.) az oldalkert mérete min.:  3,0 m, 
c.) a hátsókert mérete min.:  6,0 m. 
 

(4) 20,0 méternél szélesebb meglévő telken az épület szabadonállóan is elhelyezhető. 
 

                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
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(5)  1Telekalakításnál a telek utcafronti szélessége min. 14,0, max. 20,0 m lehet. 
 
(6)  Az építési övezetben új épület részleges közművesítettség mellett és csak a jelenlegi 

belterületen belül már kialakult ingatlanokon létesíthető, a szennyvízcsatorna 
kiépítéséig 

 
(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 13. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
(8) 2Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület helyezhető el. 
 

313. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lf-0/2 600 m2 oldalhatáron 
álló, 

előkertes 

30 % 4,5 m4 
3,0 m 

6,0 m5 40 % 50 % részleges 

 
25/A. §6 
Lf -SZ 

Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető  
társasházas lakóterület 

 
(1) Az építési övezet Borsosgyőr szabadonálló, többlakásos lakóépületekkel beépíthető 

lakóterületi része. 
 

(2) Az építési övezetben 
a.) az előkert mérete min.:  5,0 m 
b.) az oldalkert mérete min.:  6,0 m 
c.) a hátsókert mérete min.:  6,0 m 

 
(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 13/a. sz. 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

7 13/a. számú táblázat 
Építési  
övezet 

jele
 

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret
 

Beépítési  
mód 

Beépítettség 
megengedett  
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lf-SZ 4000 m2 szabadonálló 20 % 3,0 m 6,0 m 50 % 40 % teljes 

 
26. § 

Lf-0/K 
Kisipari funkciókkal vegyes, jellemzően oldalhatáron álló  

beépítési mód szerint beépíthető lakóterület 

                                                      
1 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
2 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
4 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
5 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
6 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
7 Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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(1) Az építési övezet Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő falusias lakóterületének azon 

része, ahol a lakóépülethez kapcsolódó önálló rendeltetési egységként, vagy különálló 
épületben kisipari és kézműipari tevékenységek, ill. lakossági javító szolgáltatások 
végezhetők, ill. ezek építményei elhelyezhetők. 

 
(2) Az építési övezetben nem végezhető autókarosszéria-lakatos és fényező munka, 

nagyüzemi tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek anyag és áruszállítói 
volumene a napi 2 db, 3,5 tonnás járműforgalmat meghaladja. 

 
(3) Az építési övezetben telkenként legalább egy, legfeljebb két lakás helyezhető el. 
 
(4) Az építési övezet területén új építési telket, építési területet alakítani, és azon új 

építményt elhelyezni, meglévő építményt bővíteni, átalakítani, vagy használati módját 
(rendeltetését) megváltoztatni csak szabályozási terv alapján lehet. 

 
(5) Az elő-, oldal-és hátsókert méretét szabályozási tervben kell meghatározni. 
 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 14. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni 
 

114. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Lf-0/K 600 m2 oldalhatáron 
álló 

30 % 4,5 m2 
3,0 m 

6,0 m3 40 % 50 % részleges 

 
VEGYES TERÜLETEK 

Településközponti vegyes területek 
27. §4 
Vt-Z  

Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető városközponti terület 
 
(1) Az építési övezet a településközpont általában több rendeltetési egységet magába 

foglaló lakó-és intézményi, ill. vegyes funkciójú épületek elhelyezésére szolgáló, 
jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető területe. 

(2) Az építési övezetben nem helyezhető el sem önálló épületben, sem más funkciójú 
épületben önálló rendeltetési egységként: 
- ipari- és raktárépület, ill. tevékenység, 
- kisüzemi és kertészeti termelő és tároló építmények, ill. tevékenység, 
- üzemi jellegű szolgáltató építmény, ill. tevékenység, 
- nagykereskedelmi üzlet, raktár, 
- üzemanyagtöltő állomás, 
- gépjárművek szervizei, kocsimosói, karosszériajavító és festőműhelyei, 
- 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei, 
                                                      
1 Módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
2 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Módosította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
4 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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- fém-és hulladékkereskedelem, tárolás építményei, telephelyei. 
(3) A (2) bekezdés előírásait a már meglévő építmények, építményrészek átalakítása, 

bővítése, vagy használati módjának, rendeltetésének megváltoztatása esetén is 
alkalmazni kell. 

(4) 1 
(5) Az építési övezet területén építési telket, építési területet alakítani, új épületet 

elhelyezni, ill. a meglévő épületeket bővíteni, a közterülettől látható külső megjelenés 
megváltoztatásával járó átalakítást végezni csak szabályozási terv alapján szabad. 

(6) A szabályozási terv az építési övezet teljes területére kiterjedően készítendő, de abban 
meghatározhatók a terv módosításakor együtt tervezendő kisebb területegységek is. 

(7) Szabályozási terv alapján jelen építési övezet az építési övezeti jellemzők és 
határértékek alapján tovább tagolható. 

(8) A terület speciális, rehabilitációs jellegére, a műemléki és a helyi városképi-, 
városszerkezeti védettségre tekintettel az egyes telkekre vonatkozó előírások eltérőek 
lehetnek. 

(9) 2 
(10) 3 
(11) Nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek 

megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki. 
(12) A Cinca-árok történeti vonala legalább 6m széles sávban be nem építhető. 
(13) Az építési övezet telkein egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, kivéve az átmenő 

telkeket, ahol a telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő. 
(14) Az építési övezetben – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az utcavonali 

telekhatár egyben az építési vonal is. 
(15) A Vt-Z/1, Vt-Z/2 és Vt-Z/3 jelű építési övezetekben hátsókertet nem kell tartani, az 

épületek a telekvégeken összeépíthetők. 
(16) A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége (utcai traktus) legfeljebb 15m, 

hátsókert irányú oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet. 
(17) M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat 

meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb 
±3,0m lehet. 

(18) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén, ha annak lekontyolt, vagy utcára 
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak 
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet. 

(19) 4H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható. 
(20) H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban 

fekvő tetőablak alkalmazható. 
(21) 5 
(22) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok 

(UHM) közötti eltérés legfeljebb ±0,5m lehet. 
(23) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a 

tényleges UHM-hez mérendő. 
(24) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető. 
(25) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 15. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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15. számú táblázat 

 
27/A. §1 
Vt-SZ/T 

Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető városközponti terület 
 

(1) Az építési övezet a Fő téri Római Katolikus Plébániatemplom építési övezete. 
(2) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 15/a. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

15/a. számú táblázat 
Építési  
övezet 

jele
 

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret
 

Beépítési  
mód 

Beépítettség 
megengedett  
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Vt-
SZ/T 

2000 m2 szabadonálló K K K K K teljes 

K = kialakult 
 

Központi vegyes területek 
28. §2 

Vk-Z/K 
Jellemzően zártsorú beépítési mód szerint beépíthető közintézményterület 

 
(1) Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi 

funkciók jellemzően zártsorú beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás (a szolgálati lakás kivételével) nem létesíthető. 
(3) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló épületként és más funkciójú épülethez 

kapcsolódó önálló rendeltetési egységként 
- gazdasági építmény, 
- üzemanyagtöltő, 
- 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei. 
(4) Az építési övezet területén építési telket, építési területet alakítani, új építményt 

elhelyezni, vagy meglévő épületet bővíteni, a közterületről látható külső megjelenés 
megváltoztatásával járó átalakítást végezni csak szabályozási terv alapján szabad. 

(5) 3 
(6) 4 
(7) 5 

                                                      
1 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
2 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 

Építési  
övezet 

jele
 

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret
 

Beépítési  
mód 

Beépítettség 
megengedett  
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Vt-Z/1 400 m2 zártsorú 80 % 10,5 m 14,0 m 10 % 80 % teljes 
Vt-Z/2 400 m2 zártsorú 80 % 4,5 m 12,0 m 10 % 80 % teljes 
Vt-Z/3 400 m2 zártsorú 80 % 3,0 m 6,0 m 10 % 80 % teljes 
Vt-Z/4 700 m2 zártsorú 60 % 4,5 m 12,0 m 20 % 60 % teljes 
Vt-Z/5 700 m2 zártsorú 60 % 3,0 m 8,0 m 20 % 60 % teljes 
Vt-Z/6 700 m2 zártsorú 60 % 3,0 m 6,0 m 20 % 60 % teljes 
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(8) Nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek 
megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki. 

(9) Átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő. 
(10) Az építési övezetben – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az utcavonali 

telekhatár egyben az építési vonal is. 
(11) A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége legfeljebb 15m, hátsókert irányú 

oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet. 
(12) M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat 

meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb 
±3,0m lehet. 

(13) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára 
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak 
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet. 

(14) 1H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható. 
(15) H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban 

fekvő tetőablak alkalmazható. 
(16) 2 
(17) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok 

(UHM) közötti eltérés legfeljebb ±0,5m lehet. 
(18) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a 

tényleges UHM-hez mérendő. 
(19) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető. 
(20) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 16. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
16. számú táblázat 

Építési  
övezet 

jele
 

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret
 

Beépítési  
mód 

Beépítettség 
megengedett  
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Vk-Z/K 900 m2 zártsorú 60 % 4,5 m 12,5 m 20 %* 60 % teljes 
*/     minimum a be nem épített terület fele 

 
29. §3 

Vk-Sz/K  
Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint  

beépíthető közintézményterület 
 
(1) Az építési övezet az igazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és egyházi 

funkciók jellemzően szabadonálló beépítésű épületeinek elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben lakóépület, lakás (a szolgálati lakás kivételével) nem létesíthető. 
(3) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló épületként és más funkciójú épülethez 

kapcsolódó önálló rendeltetési egységként 
- gazdasági építmény, 
- üzemanyagtöltő, 
- 3,5 tonna összsúly feletti járművek és munkagépek kocsimosói, karbantartó és 

festőműhelyei, telephelyei. 
(4) Az építési övezetben 
                                                      
1 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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a.) az előkert min.: 5,0 m 
b.) az oldalkert min.: 6,25 m 
c.) a hátsókert min.: 12,50 m 

(5) 1 
(6) 2 
(7) Nyeles telek – a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek 

megközelítésének biztosítását kivéve – nem alakítható ki. 
(8) A Cinca-árok történeti vonala 6m széles sávban be nem építhető. 
(9) Átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő. 
(10) A zártsorú beépítés utcavonaltól mért épületmélysége legfeljebb 15m, hátsókert irányú 

oldalszárny szélessége legfeljebb 7,5m lehet. 
(11) Az építési övezetnek a Szabadság utca – Ady Endre sétány közötti telkeinek 

beépítetlen részén biztosítani kell a korlátlan közhasználatot. 
(12) M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat 

meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb 
±3,0m lehet. 

(13) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára 
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak 
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet. 

(14) 3H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható. 
(15) H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban 

fekvő tetőablak alkalmazható. 
(16) 4 
(17) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok 

(UHM) közötti eltérés ±0,5m lehet. 
(18) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a 

tényleges UHM-hez mérendő. 
(19) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető. 
(20) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 17. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 
 

17. számú táblázat 
Építési  
övezet 

jele
 

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret
 

Beépítési  
mód 

Beépítettség 
megengedett  
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság Zöldfelü-
let  

legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Vk-
SZ/K 

1200 m2 szabadonálló 40 % 4,5 m 12,50 m 40 %* 40 % teljes 

*/     minimum a be nem épített terület fele 
 

29/A. §5 
Vk-SZ/T 

Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető intézményterület 
 

(1) Az építési övezet a központi vegyes területek templomok számára kijelölt építési 
övezete. 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
5 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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(2) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 17/a. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

17/a. számú táblázat 
Építési  
övezet 

jele
 

Kialakítható  
legkisebb 

telekméret
 

Beépítési  
mód 

Beépítettség 
megengedett  
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Vk-
SZ/T 

500 m2 Szabadonálló K K K K K teljes 

K = kialakult 
 

30. § 
Vk-Sz  

Jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető  
általános intézményterület 

 
(1) Az építési övezet a szabadonálló, laza beépítést,  általában nagy szabad felületet 

igénylő vegyes funkciójú intézmények elhelyezésére szolgál. 
 
(2) 1hatályon kívül 
 
(3)    Az építési övezet lakóövezettel határos telekhatára mentén legalább 5,0 m széles három 

szintű (gyep, cserje, lombkoronaszinten) növényállomány létesítendő. 
 
(4)  Az építési övezetben 

a.) az előkert min.: 5,0 m, 
b.) az oldalkert min.: 6,25 m 
c.) a hátsókert min.: 12,5 m 

 
(5)   Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

18. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Vk-SZ 2000 m2 szabadonálló 40 % 4,5 m 12,5 m* 30 %** 50 % teljes*** 
*/ Tapolcafői vegyes területen max.: 7,5 m. 
**/ Minimum a be nem épített terület fele. 
***/ Tapolcafői központi vegyes területen: részleges 
 

30/A. §2 
Vk-Z 

Jellemzően zártsorú beépítési mód 
szerint beépíthető általános intézményterület 

 
(1) Az építési övezet a vegyes funkciójú intézmények elhelyezésére szolgáló terület. 
(2) A Vk-Z/1 építési övezetben nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem 

rendelkező telkek megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki. 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályon kívül: 2004. 10. 29-től 
2 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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(3) A Vk-Z/1 építési övezetben átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak 
megfelelően beépítendő. 

(4) A Vk-Z/1 építési övezetben – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az 
utcavonali telekhatár egyben az építési vonal is. 

(5) A Vk-Z/1 építési övezetben a szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP 
közötti távolság) mindig a tényleges UHM-hez mérendő. 

(6) A Vk-Z/1 építési övezetben kétszintes tetőtér nem alkalmazható, a manzárd tető 
kerülendő. 

(7) A Vk-Z/2 építési övezetben a Vajda lakótelep kisvárosias lakóterületétől mért 30 m-en 
belül az épületek építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet. 

(8) A Vk-Z/2 építési övezetben az épületek Fürdő utca felőli homlokvonalának legalább 
60%-át a Fürdő utca felőli telekhatártól mért 15 m-en belül kell elhelyezni. A 
telekhatár és az épület homlokvonala közötti teleksávot közhasználatra átadott 
területként kell kialakítani. 

(9) A Vk-Z/2 építési övezetben a kerékpáros és gyalogos átvezetés a szabályozási terven 
jelölt kapcsolati irányban legalább 6 m szélességben, valamint a gyógyászati részleg 
gépjárművel való megközelítése legalább 12 m szélességben közforgalom céljára 
megnyitott magánút kialakításával, vagy - megállapodás alapján - korlátlan 
közhasználatra átadott területként biztosítandó. 

(7)(10) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/a számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni: 

 
18/a. számú táblázat 

Építési  Kialakítható  Beépítési  
Beépítettség 
megengedett  

Építménymagasság Zöldfelület  Terepszint 
alatti beépítés 

Közműve- 

övezet 
jele 

legkisebb 
telekméret 

mód legnagyobb 
mértéke 

legkisebb legnagyobb legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
mértéke 

sítettség 
mértéke 

Vk-Z 1200 m2 zártsorú 60 % 4,5 m 7,0 m 20 % 60 % teljes 
Vk-Z/1 1200 m2 zártsorú 60 % 4,5 m 8,0 m 20 % 60 % teljes 
Vk-Z/2 4000 m2 zártsorú 60 % 6,0 m 13,5 m 20 % 80 % teljes 

 
30/B. §1 
Vk-ÜK 

Üzletközpont céljára szolgáló intézményterület 
 
(1) Az építési övezet kiskereskedelmi-, szolgáltatási- és vendéglátási funkciókat magába 

foglaló, legfeljebb 20.000 m2 bruttó szintterületű üzletközpont létesítésére szolgál. 
 

(2) Az építési övezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új 
építményt elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, vagy annak funkcióját megváltoztatni 
csak Szabályozási Terv (SZT) alapján szabad. 

 
(3) Az üzletközpont létesítése az építési övezet teljes területére kiterjedő egységes 

környezetalakítási koncepción alapuló építészeti, közlekedési és kertészeti tervek 
alapján létesíthető, még akkor is, ha a megvalósítás ütemezetten történik. 

 
(4) Már az építési I. ütemében biztosítani kell a Celli út felőli térzárást. A Celli út azon 

szakaszán, amelyre kötelező beépítés nem vonatkozik, a térzárást építészeti-, kertészeti 
eszközök együttes alkalmazásával kell megoldani. 

 

                                                      
1 Megállapította: 17/2005. (V.13.) rendelet Hatályos: 2005. 05. 13-tól 
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(5) Az SZT-ben alkalmazott „kötelező építési vonal” hosszának 80%-án az épület 
homlokzati síkjának kell állni, 20%-án a homlokzati sík legfeljebb 5 m-rel 
hátraléptethető a sarok építészeti hangsúlya érdekében.  

 
(6) A SZT-ben alkalmazott „meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” esetén 

az építési vonal megadott hosszán a megadott távolságon belül kell az épület 
homlokzati síkjának állni az alábbiak szerint: 
- a Celli út – Bethlen Gábor utca sarok esetén az építési vonal 80%-án 5 m-en 

belül,  
- a Vak Bottyán utca mentén az építési vonal hosszának 80%-án 15 m-en belül. 

 
(7) Építési vonallal szabályozott utcaszakaszon történő bontás esetén, az SZT-ben előírt 

beépítést 18 hónapon belül meg kell valósítani. 
 
(8) Az üzletközpont tömegét mind horizontális, mind vertikális irányban tagoltan kell 

kialakítani, oly módon, hogy a környező kisvárosias beépítés arányrendezéséhez, 
ritmusához, léptékéhez minél harmonikusabban igazodjon. 

 
(9) Az üzletközpont homlokzatképzésénél a kisvárosias környezethez illeszkedő 

hagyományos építőanyagokat, ill. felületképzést és színezést kell alkalmazni 
(elsősorban tégla, kő, vakolt felületek, üveg, stb.) 
A Celli út menti, valamint a közönségforgalmi parkolóra néző homlokzatok földszinti 
részének 80%-át üzletportálként, ill. kirakatszerűen kell kialakítani. 

 
(10) Szórakoztató létesítményt a területen csak a környezetét nem zavaró módon szabad 

elhelyezni és működtetni. 
 
(11) Az építési övezet területén termelő technológia nem telepíthető. 
 
(12) A Virág Benedek utcára a bevásárlóközpont felől közúti kapcsolat nem létesíthető. 
 
(13) 1 
 
(14) A Bethlen Gábor utcában a bevásárlóközpont felé útcsatlakozás csak a Celli úti 

csomóponttól mért 100 m-en belül alakítható ki. 
 
 
(15) 2 
 
(16) Az árufeltöltés a Celli útról, illetve a Vak Bottyán utcáról biztosítható. 
 
(17) Az üzletközpont árufeltöltését csak a zajterhelési szempontból nappalinak tekintett 06-

22 óra között szabad végezni. 
 
(18) A hő- és légtechnikai berendezések zajemissziója az építési övezet határán nem 

haladhatja meg a 40dBA értéket, biztosítandó a szomszédos lakóterületeken betartandó 
40dBA éjszakai zajszintet. 

 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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(19) Mélygarázs létesítése esetén a garázs elszívott levegőjét tetőszinten kell az 
engedélyező hatóság által előírt módon a külső légtérbe bocsátani. 

 
(20) 1 
 
(21) A Bethlen Gábor utca parkolóval érintkező szakasza mentén – az üzletközpont telkén – 

legalább 10 m széles zöldsáv létesítendő, amelyet háromszintes növénytelepítéssel 
(gyep, cserje, lombkoronaszint) vagy cserjével beültetett max. 2 m magas rézsűként 
kell megvalósítani.  

 
(22) 2 
 
(23) 3 
 
(24) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/b. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni: 

          
18/b. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Vk-ÜK 20000 m2 szabadonálló 60 % 4,5 m 10,0 m* 20 % 60 % teljes 
*/ Az épület(ek) legmagasabb pontja max. 11 m lehet. A max. építménymagasság értékét minden 

homlokzatra külön-külön is alkalmazni kell. 
 

30/C. §4 
Vk-KK 

Kulturális és kereskedelmi központ céljára szolgáló intézményterület 
 

(1) Az építési övezet kulturális-, kiskereskedelmi-, szolgáltatási (beleértve a szálláshely 
szolgáltatást is) és vendéglátási funkciókat magába foglaló, legfeljebb 20.000 m2 
bruttó szintterületű kulturális és kereskedelmi központ elhelyezésére szolgál. 

 
(2) Az építési övezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új 

építményt elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, vagy annak funkcióját megváltoztatni 
csak Szabályozási Terv (SZT) alapján szabad. 

 
(3) 5 
 
(4) Az SZT-ben alkalmazott „kötelező építési vonal” teljes hosszán az épület homlokzati 

síkjának kell állni. 
 
(5) Az SZT-ben alkalmazott „meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal” 

hosszának 70%-án az épület homlokzati síkjának kell állni, a fennmaradó hosszon az 
épület homlokzati síkja legfeljebb 5  m-rel hátrahúzható. 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Megállapította: 37/2005. (X.20.) rendelet Hatályos: 2005. 10. 20-tól 
5 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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(6) Építési vonallal, illetve meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonallal érintett 

utcaszakaszon történő bontás esetén, az SZT-ben előírt beépítést 18 hónapon belül meg 
kell valósítani. 

 
(7) A kulturális- és kereskedelmi központ garázsterülettel csökkentett bruttó 

szintterületének legalább 25%-án kulturális, szolgáltató és szórakoztató funkciót kell 
létesíteni, ill. üzemeltetni. 

 
(8) Szórakoztató létesítményt az építési övezet területén csak a környezetét nem zavaró 

módon szabad elhelyezni és működtetni. 
 
(9) A kulturális és kereskedelmi központ épülettömegét mind horizontális, mind vertikális 

irányban tagoltan kell kialakítani, oly módon, hogy a környező kisvárosias beépítés 
arányrendszeréhez, léptékéhez és a parki környezethez minél harmonikusabban 
igazodjon. 

 
(10) A létesítmény(ek) homlokzatképzésénél hagyományos építőanyagokat, ill. 

felületképzést és a természeti környezetbe illeszkedő színezést kell alkalmazni 
(elsősorban kő, tégla, vakolt felületek, üveg stb.). 
A Szent István út és a Köztársaság liget felé néző földszinti homlokzatok hosszának 
legalább 75%-át üzletportálként, ill. kirakatszerűen kell kialakítani. 

 
(11) A kulturális és kereskedelmi központhoz legalább – az SZT-ben feltüntetett – három 

irányú gyalogos látogató, ill. vásárlói bejárat létesítendő, melyek közül a városközpont 
felőli megközelítés főbejárati szerepét építészeti, kertépítészeti eszközökkel is 
hangsúlyozni kell. 

 
(12) A kulturális és kereskedelmi központ telekhatárain kerítés nem létesíthető, a 

létesítmény kertje a csatlakozó közterületekkel, közparkkal összehangolva rendezendő. 
 
(13) A Tapolca patak egykori medrét kertészeti eszközökkel és/vagy vízfelület kialakítással 

jelezni kell, ill. a létesítendő térburkolaton is meg kell jeleníteni. 
 
(14) A gépjárműparkolók döntően a terepszint alatt, ill. épületen belül alakítandók ki, a 

nyitott felszínen legfeljebb 35 fh-es személygépkocsi parkoló alakítható ki, amelyet 4 
gépkocsi állásonként fásítani kell. 

 
(15) A kulturális és kereskedelmi központ gépjármű behajtója kizárólag a Szent István útról 

nyíló 4771 hrsz-ú közterületről nyílóan létesíthető. 
 
(16) A létesítmény árufeltöltését legfeljebb 7 t össztömegű járművekkel és csak a 

zajterhelési szempontból nappalinak tekinthető 06-22 óra között szabad végezni. Az 
árurakodás és a göngyölegtárolás csak zárt, fedett épületrészben történhet. 

 
(17) Az építési övezet területén termelő technológia nem telepíthető. 
 
(18) A hő- és légtechnikai berendezések zajemissziója az építési övezet határán nem 

haladhatja meg a 40dBA értéket, biztosítandó a szomszédos lakóterületeken betartandó 
40dBA éjszakai zajszintet. 
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(19) Mélygarázs létesítése esetén a garázs elszívott levegőjét tetőszinten kell az 
engedélyező hatóság által előírt módon a külső légtérbe bocsátani. 

 
(20) 1 
 
(21) 2 
 
(22) 3 
 
(23) 4 
 
(24) A tervezett létesítmény megvalósításával egyidejűleg gondoskodni kell a 4769/2 hrsz-ú 

volt Tízes malom épületegyüttesének funkcióváltásáról (kulturális, vendéglátási, 
idegenforgalmi célra), felújításáról, valamint a nyilvántartott régészeti lelőhely 
területén történő földmunkák esetén a régészeti felügyelet biztosításáról. 

 
(25) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/c. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni: 

 
18/c. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény-
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

Vk-
KK 

10000 Zártsorú 45% 4,5 10,0* 30% 70% teljes 

* Az épület(ek) legmagasabb pontja max. 14,5 m lehet. A max. építménymagasság értékét minden 
homlokzatra külön-külön is alkalmazni kell. 

 
30/D.§5 
Vk-SZ/I 

Intenzív, jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető intézményterület 
 
(1) Az építési övezet az intenzív, szabadonálló beépítést igénylő vegyes funkciójú 

intézmények elhelyezésére szolgál. 
 

(2) Az építési övezetben 
a.) az előkert min.: 5,0 m 
b.) az oldalkert min.: 6,75 m 
c.) a hátsókert min.: 13,5 m 
Ez alól kivételt képez ahol a szabályozási tervben az építési hely rajzilag ettől eltérően 
került meghatározásra. 

 
(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/d. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
5 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. 12. 16-tól 
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18/d. számú táblázat 
Építé-
si 
övezet 
jele 

Kiala-
kítható 
legki-
sebb 
telek-
méret 

Beépíté-
si mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

Építménymagasság Zöld-
felület 
legki-
sebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 
beépítés 
legna-
gyobb 
mértéke 

Közmű-
vesítettség 
mértéke 

 Legkisebb Legnagyobb  
VK-
SZ/I 

4000 m2 Szaba-
donálló 

60% 6,0 m 13,5 m 20% 80% teljes 

 
(4) Az építési övezetben a központi vegyes területeken elhelyezhető építmények közül 

nem helyezhető el lakóépület, üzemanyagtöltő állomás, valamint nem zavaró hatású 
gazdasági építmény. 

 
30/E. §1 
Vk-SZ/L 

Laza, jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető intézményterület 
 

(1) Az építési övezet a laza, zöldbeágyazott szabadonálló beépítést igénylő intézmények 
elhelyezésére szolgál. 

 
 

(2) Az építési övezetben: 
d) az előkert min.: 5,0 m 
e) az oldalkert min.: 6,75 m 
f) a hátsókert min.: 13,5 m 
Ez alól kivétel, ahol a szabályozási tervben építési vonal ettől eltérő épület elhelyezést 
tesz kötelezővé. 

 
(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 18/e. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
 

18/e. számú táblázat 
Építé-
si 
övezet 
jele 

Kialakítha-
tó 
legkisebb 
telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megenge-
dett 
legnagyobb 
mértéke 

Építménymagasság Zöld-
felület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti  
beépítés 
legnagyobb 
mértéke 

Közmű-
vesített-
ség 
mértéke 

 Leg- 
kisebb 

Leg-
nagyobb 

 

VK-
SZ/I 

7000 m2 Szabadon
álló 

25% 4,5 m 13,5 m 50% 50% teljes 

 
(4) Az építési övezetben a központi vegyes területeken elhelyezhető építmények közül 

nem helyezhető el lakóépület, valamint nem zavaró hatású gazdasági építmény. 
 

(5) A Téglagyári út - Fürdő utca csatlakozásánál lévő 6368/3, 6369, 6370, 6371/1, 6371/2, 
6372/3, 6374 hrsz-ú telkeken egységes tervek alapján, egy épületegyüttest alkotó, 
minimum kétszintes, lakásokat is tartalmazó zártsorú épület építhető. 

 

                                                      
1 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. 12. 16-tól 
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GAZDASÁGI TERÜLETEK 
Gazdasági területekre vonatkozó általános előírások 

31. § 
 

(1) Ahol a gazdasági terület közvetlenül lakó, vagy vegyes terület telekhatárával 
szomszédos, vagy attól csak közút választja el, ott a gazdasági területen belül a 
telekhatár mentén min. 10 m széles háromszintű növénytelepítéssel (gyep, cserje, 
lombkoronaszint) kialakított zöld sáv létesítendő. 

 
Kereskedelmi, szolgáltató területek 

32. § 
Gksz-INT  

Intézménydomináns kereskedelmi, szolgáltató terület 
 
(1) Az építési övezet a nem üzemi, ill. nem termelő funkciójú és jelentős szállítási forgalmat 

nem igénylő (nem szállítási telephely jellegű) gazdasági tevékenységi célú épületek 
elhelyezésére szolgál. 

 
(2) Az építési övezetben termelőüzem, szállítási telephely nem helyezhető el, továbbá 

lakóterülettől 100 m-es távolságon belül üzemanyagtöltő állomás sem létesíthető. 
 
 
 
(3) Az építési övezetben 

a.) az előkert min.:  10,0 m 
b.) az oldalkert min.: 10,0 m 
c.) a hátsókert min.: 15,0 m. 
 

(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 19. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

 
19. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Gksz-
INT 

2000 m2 szabadonálló 35 % 3,5 m 9,0 m 30 % 50 % teljes 

 
33. § 

Gksz-ÜZ  
Védőtávolságot nem igénylő üzemi funkciók, raktárak,  

telephelyek céljára szolgáló terület 
 
(1) Az építési övezet a nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, kisüzemi 

funkciók, raktárak, telephelyek elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben létesíthető üzemi területek napi 10 tehergépjárműnél nagyobb 

szállítási forgalmat lebonyolító telephelyek, raktárak, teherforgalmú kapuja 
szomszédos, vagy feljebb lakóutcával elválasztott lakóterület és közintézményterület 
felől nem nyílhat. 
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(3) Ahol az építési övezet lakóterület, vagy közintézményterület telkével közvetlenül 
határos, a telekhatártól mért 20 m-en belül üzemi épület és teherjárművek tárolója, ill. 
parkolója nem helyezhető el. 

 
(4) Az építési övezetben 

a.) az előkert min.:  10,0 m 
b.) az oldalkert min.: 10,0 m 
c.) a hátsókert min.: 14,0 m. 
 

(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 20. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
20. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Gksz-
ÜZ 

2000 m2 szabadonálló 45 % 3,5 m 14,0 m 25 % 60 % teljes 

 
 

Egyéb ipari, gazdasági területek építési övezetei: 
34. §  

Geip-IP  
Nem jelentős mértékű zavaró hatású ipari termelő  

tevékenységek céljára szolgáló terület 
 
(1) Az építési övezet az egyéb ipari gazdasági területek elsősorban ipari-termelő 

tevékenységek és nem jelentős zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenységek 
épületeinek elhelyezésére szolgál, amelyek a kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területen nem helyezhetők el. 

 
 
(2) Az építési övezetben 

a.) az előkert min.: 10,0 m, 
b.) az oldalkert min.: 10,0 m 
c.) a hátsókert min.: 14,0 m. 

 
(3) Az építési övezetben nem helyezhetők el egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 

épületek. 
 
(4)  Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 21. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

21. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Gáp-IP 3000 m2 szabadonálló 50 % 3,5 m 14,0 m 25 % 60 % teljes 

 
35. § 

Geip-ESZ  
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Energiaszolgáltatási terület 
 
(1) Az építési övezet a város energiaszolgáltatási létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben nem helyezhetők el szolgálati lakások, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épületek. 
 
(3) Az építési övezetben 

b.) az előkert min.: 5,0 m, 
c.) az oldalkert min.: 6,0 m, 
d.) a hátsókert min.: 6,0 m. 
 

(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 22. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

 
22. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Geip-
ESZ 

2000 m2 szabadonálló 35 % 3,5 m 6,0 m 35 % 50 % teljes 

 
36. § 

Geip-VG  
Városgazdálkodási terület 

 
(1) Az építési övezet a városgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben nem helyezhetők el szolgálati lakások, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épületek. 
 
(3) Az építési övezetben 

a.) az előkert min.: 5,0 m 
b.) az oldalkert min.: 6,0 m 
c.) a hátsókert min.: 6,0 m 
 

(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 23. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

 
23. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Geip-
VG 

2000 m2 szabadonálló 35 % 3,5 m 6,0 m 35 % 50 % teljes 

 
37. § 

1G-MG-ÜZ 
Mezőgazdasági üzemi terület 

 

                                                      
1 Címét módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
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(1) Az építési övezetben a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi tevékenységek, gépállomás, 
állattartás, takarmányozás, trágyakezelés, valamint építési anyagtárolás építményei 
helyezhetők el. 

 
(2) Az építési övezetben nem helyezhetők el egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális 

épületek. 
 
(3) Az építési övezetben 

a.) az előkert min.: 5,0 m 
b.) az oldalkert min.: 3,75 m 
c.) a hátsókert min.: 7,5 m. 
 

(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 24. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

24. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Güeip-
MG 

2000 m2 szabadonálló 50 % 3,5 m 7,5 m* 25 % 50 % részleges 

*/ kivéve a technológiai építményeket (pl. hidroglóbusz, takarmánysiló, stb.) 
 

137/A. § 
G-MG-P 

Mezőgazdasági üzemi kiszolgáló terület 
 
(1) Az építési övezetben a mezőgazdasági üzemi területet kiszolgáló parkolók, az ehhez 

kapcsolódó kiskereskedelmi, vendéglátó funkciók, valamint üzemanyagtöltő állomás 
helyezhető el. 

(2) Az építési övezetben  
a) az előkert min.: 5,0 m 
b) az oldalkert min.: 3,75 m 
c) a hátsókert min.: 7,5 m. 

(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. a szabályozási tervben a 24/A. 
számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
24/A. számú tábláza” 

Építési  Kialakítható  Beépítési  
Beépítettség 
megengedett  Építménymagasság 

Zöldfelület  

Terepszint 
alatti 

beépítés Közműve- 
övezet jele legkisebb 

telekméret 
mód legnagyobb 

mértéke legkisebb legnagyobb 
legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
mértéke 

sítettség 
mértéke 

G-MG-P 6.000 m2  
szabadonál
ló 

10 % 3,5 m 5,0 m 25 % 20 % részleges 

 
ÜDÜLŐTERÜLETEK 

                                                      
1 Megállapította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
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Üdülőházas terület 
38. § 
Üü 

Üdülőépületek, üdülőtáborok, kempingek  
elhelyezésére szolgáló terület 

 
(1) Az építési övezetben olyan üdülőépületek, gyermek-és ifjúsági táborok, kempingek 

helyezhetők el, amelyek többségében változó üdülői kör hosszabb ott tartózkodására 
alkalmasak. 

 
(2) Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, meglévő 

épületet bővíteni csak szabályozási terv alapján szabad. 
 
(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

25. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Üü 900 m2 szabadonálló 30 % 6,0 m 16,5 m 40 % 30 % teljes 

 
38/A. §1 

Üü/1 
50-nél több üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgáló terület 

 
(1) Az építési övezetben olyan 50-nél több üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek 

helyezhetők el, amelyek többségében változó üdülői kör hosszabb ott tartózkodására 
szolgálnak. 

 
(2) Az építési övezetben 

a) az előkert min.: 5,0 m 
b) az oldalkert min.: 8,25 m 
c) a hátsókert min.: 16,5 m 

Ez alól kivételt képez ahol a szabályozási tervben az építési hely rajzilag ettől 
eltérően került meghatározásra. 

 
(3) 2Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25/a. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
25/a. számú táblázat 

Építési  
övezet 

jele
 

Kialakít-
ható 

legkisebb 
telekméret

 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megenge-

dett  
legnagyobb 

mértéke 

Szintterü-
leti mutató 
megenge-

dett 
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság 
Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Üü/1 4000 m2 Szabado 30 % 1,0 10,0 m 13,5 m 50 % 30 % teljes 

                                                      
1 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. 12. 16-tól 
2 Módosította: 35/2010. (XIIl.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 02. 14-től 
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n álló 
 

38/B.§1 
Üü/2 

50-nél kevesebb üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek 
elhelyezésére szolgáló terület 

 
(1) Az építési övezetben olyan 50-nél kevesebb üdülőegységet magába foglaló 

üdülőépületek helyezhetők el, amelyek többségében változó üdülői kör hosszabb ott 
tartózkodására szolgálnak. 

 
 

(2) Az építési övezetben 
g) az előkert min.: 5,0 m 
h) az oldalkert min.: 5,0 m 
i) a hátsókert min.:9,0 m. 

 
(3) 2Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25/b. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

25/b. számú táblázat 
Építési  
övezet 

jele
 

Kialakít-
ható  

legkisebb 
telekméret

 

Beépítési  
mód 

Beépített-
ség 

megenge-
dett  

legnagyobb 
mértéke 

Építménymagasság Zöldfelü-
let  

legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közmű-
vesített-

ség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Üü/2 2000 m2 Szabadon 
álló 

25 % 6,0 m 9,0 m 50 % 30 % teljes 

 
38/C. §3 
Üü-KE 

Kemping elhelyezésére szolgáló terület 
 
(1) 4Az építési övezetben kempingek, valamint üdülőépületek helyezhetők el, amelyek 

többségében változó üdülői kör hosszabb ott tartózkodására szolgálnak. 
 

(2) Az építési övezetben 
a) az előkert min.: 5,0 m, de nem kell előkertet kialakítani a fásított gyalogos sétány 

mentén létesíthető azon vendéglátó létesítmények esetén, amelyek 
közönségforgalmi helyiségei a közterület felől is nyílnak,  

b) az oldalkert min.: 5,0 m 
c) a hátsókert min.: 7,5 m 

 
(3) 5Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 25/c. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
                                                      
1 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. 12. 16-tól 
2 Módosította: 35/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 02. 14-től 
3 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. 12. 16-tól 
4 Módosította: 35/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 02. 14-től 
5 Módosította: 35/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 02. 14-től 
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25/c. számú táblázat 

Építési  
övezet 

jele
 

Kialakítha-
tó  

legkisebb 
telekméret

 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megenge-

dett  
legnagyobb 

mértéke 

Szintterü-
leti mutató 
megenge-

dett 
legnagyobb 

mértéke 

Építménymagasság 
Zöldfelület  
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közműve- 
sítettség 
mértéke legkisebb legnagyobb 

Üü-
KE 

5000 m2 Szabadon 
álló 

30 % 1,0 3,0 m 13,5 m 50 % 40 % teljes 

 
Hétvégiházas terület 

39. § 
Üh 

Legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére  
szolgáló üdülőterület egyedi beépítésű telkekkel 

 
(1) Az építési övezet az egyedi telkes beépítésű, legfeljebb két üdülőegységes 

üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben elhelyezhetők olyan kiskereskedelmi és vendéglátói építménye, 

valamint sportlétesítmények, amelyek a terület alaprendeltetésével összhangban vannak, 
az ott üdülők, ill. a szomszédos rekreációs területeket használók igényeit szolgálják. 

 
(3) Az építési övezetben 

a.) az előkert min.: 5,0 m 
b.) az oldalkert min.: 3,0 m 
c.) a hátsókert min.: 6,0 m. 
 

(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 26. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

 
26. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Üh 400 m2 szabadonálló 20 % 3,5 m 6,0 m 60 % 20 % teljes 
 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK  
40. § 
Kbk 

Nagykiterjedésű bevásárlóközpont területe 
 
(1) Az építési övezet a nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi 

létesítmények elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a 

meglévő épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő 
szabályozási terv alapján szabad. 
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(3) 1 
 
(4) 2 
 
(5) A parkolókat lehetőleg terepszint alatt, vagy a bevásárlóközpont részeként kialakított 

parkolóházban kell elhelyezni. Terepszinten létesített parkolókat fásított parkolóként 
úgy kell kialakítani, hogy legalább 4 parkoló-férőhelyenként 1 db lombos fát kell 
ültetni. 

 
(6) A telekhatár mentén – az előkert kivételével – legalább 10,0 m szélességben zöldsávot 

kell kialakítani háromszintes növényállománnyal. 
 
(7) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 27. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
27. számú táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kbk 20000 m2 szabadonálló 40 % 6,0 m 12,5 m 40 % 60 % teljes 
 

41. § 
KSzk 

Szabadidőközpont területe 
 
(1) Az építési övezet a vegyes funkciójú szabadidőközpontok létesítményeinek elhelyezésére 

szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben elhelyezhető 

− közösségi szórakoztató és kulturális épület, 
− sportépítmény, 
− bemutató-és kiállító létesítmény, 
− állat-és növénykert, 
− a szabadidőközpont alaprendeltetésének megfelelő kiegészítő, ill. kiszolgáló 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshelyszolgáltató és irodaépület. 
 

(3) Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a meglévő 
épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő szabályozási terv 
alapján szabad. 

 
(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 28. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

28. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kszk 10000 m2 szabadonálló 30 % 3,5 m 12,5 m 50 % 50 % teljes 
 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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42. §1 
Kst 

Strandterületek 
 
(1) A Kst/1 építési övezetben a strandolási és gyógyfürdő funkciót szolgáló és azokat 

kiegészítő, illetve kiszolgáló szolgáltató, vendéglátó, illetve sportlétesítmények 
helyezhetők el. 

 
(2) A Kst/1 építési övezetnek a Kst/2 övezet felőli előkerti részét - megállapodás alapján - 

korlátlan közhasználatra átadott területként kell kialakítani. 
  

(2)(3) A Kst/2 építési övezetben csak a Kst/1 építési övezeten elhelyezhető funkciókat 
kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó építmények, valamint egyéb 
közhasználatú parkoló területek létesíthetők. 

 
(3)(4) Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a 

meglévő épületeket bővíteni csak az építési övezet egészére kiterjedő szabályozási terv 
alapján szabad. 

 
(4)(5) A Kst/2 jelű építési övezet üdülőházas üdülőterülettel határos telekhatára mentén 

legalább 5,0 m széles háromszintű (gyep, cserje, lombkorona szinten) növényállomány 
létesítendő. 

 
(5)(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 29. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

29. számú táblázat 
Építé-
si 
övezet 
jele 

Kialakítha-
tó 
legkisebb 
telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke 

Építménymagasság Zöld-
felület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti beépítés 
legnagyobb 
mértéke 

Közmű-
vesítettség 
mértéke 

 Leg-
kisebb 

Leg-
nagyobb 

 

Kst/1 30.000 m2 Szabadon
álló* 

20% 3,0 m 12,5 m 60%** 70% teljes 

Kst/2 20.000 m2 Szabadon
álló 

10% 3,0 m 4,5 m 40% 10% teljes 

*/  Kivétel: ahol a szabályozási terv az építési helyet ettől eltérően határozza meg. 
**/ A szabadtéri vízfelületek is beszámíthatók. 

 
43. § 
Ksp 

Nagykiterjedésű sportterületek 
 
(1) Az építési övezet sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben elhelyezhetők: 

− sportépítmények, 
− sportépítmények kiszolgáló létesítményei, 
− szálláshely-szolgáltató építmények, 
− a sportterületet használók ellátását szolgáló vendéglátás építményei, 

                                                      
1 Módosította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. december 16-tól 
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− szolgálati lakás, 
− a terület fenntartásához szükséges 
tárolásra alkalmas építmények. 
 

(3) Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a meglévő 
épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő szabályozási terv 
alapján szabad. 

 
(4) A parkolás telken belül biztosítandó fásított parkolóban, vagy terepszint alatt. Ha ez a 

kialakult állapot miatt nem oldható meg, akkor 500 m-en belül (közterületen, vagy 
telken) biztosítandó a gépkocsik elhelyezése. 

 
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 30. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

30. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Ksp 10000 m2 szabadonálló 40 % 3,0 m 12,5 m 40 % 45 % teljes* 
*/ kivéve Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő területén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig 
 

44. §1 
Keü 

Egészségügyi létesítmények területe 
 
(1) Az építési övezet a jelentős egészségügyi létesítmények, kórház, városi rendelőintézet 

és mentőállomás elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben új beépítés, ill. a meglévő épületek bővítése csak az 

alaprendeltetés, vagy az azt kiszolgáló, kiegészítő, ill. ahhoz kapcsolódó funkciók 
elhelyezése érdekében engedhető meg. 

(3) Az építési övezetben telket, építési területet alakítani, új épületet elhelyezni, vagy a 
meglévő épületeket bővíteni, átalakítani csak az építési övezet egészére kiterjedő 
szabályozási terv alapján szabad. 

(4) 2 
(5) 3 
(6) Nyeles telek - a közterületi kapcsolattal jelenleg nem rendelkező telkek 

megközelítésének biztosítását kivéve - nem alakítható ki. 
(7) Átmenő telek mindkét utcai frontja az előírásoknak megfelelően beépítendő. 
(8) M, H1 és H2 jelű épülethez való zártsorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat 

meglévő síkjától való eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3,0m-en belül legfeljebb 
±3,0m lehet. 

(9) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén ha annak lekontyolt, vagy utcára 
merőlegesen nyeregtetős a csatlakozó tetőidoma, a csatlakozás felől az új épület is csak 
lekontyolt, vagy utcára merőlegesen nyeregtetős lehet. 

(10) 4H1 jelű épület homlokzata, tetőidoma nem változtatható. 

                                                      
1 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
4 Módosította: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. 04. 30-tól 
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(11) H2 jelű épület homlokzata nem változtatható, a közterület felőli tetőn csak tetősíkban 
fekvő tetőablak alkalmazható. 

(12) 1 
(13) M, H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén az utcai homlokzatmagasságok 

(UHM) közötti eltérés ±0,5m lehet. 
(14) A szabályozási terven előírt tetőmagasság (UHM és ÉLP közötti távolság) mindig a 

tényleges UHM-hez mérendő. 
(15) Kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető. 
(16) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 31. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

 
31. számú táblázat 

Építési  Kialakítható  Beépítési  
Beépítettség 
megengedett  

Építménymagasság Zöldfelület  Terepszint 
alatti beépítés 

Közműve- 

övezet 
jele 

legkisebb 
telekméret 

mód legnagyobb 
mértéke 

legkisebb legnagyobb legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
mértéke 

sítettség 
mértéke 

Keü 10000 m2 vegyes, 
zártsorú, 

szabadonálló 

40 % 3,0 m 12,5 m 40 % 60 % teljes 

 
45. § 
Kt 

Temetőterület 
 
(1) A terület a temetkezés célját szolgálja. 
 
(2) A területen az alábbi építmények helyezhetők el: 

− egyházi és világi kegyeleti építmények, 
− a temetkezés építményei, 
− a funkciót kiszolgáló egyéb építmények, 
− virág-és egyéb temetkezési kegyeleti kellékek árusításához, bemutatásához 

szükséges építmények. 
 

(3) Új temető kialakításához, meglévő temető bővítéséhez szabályozási terv készítendő, 
melynek kötelező alátámasztó munkarésze a parcellakiosztási terv. 

 
(4) Új temető kialakítása esetén a parkolás telken belül biztosítandó, fásított parkolóban. 
 
(5) A temetőben annak minden 100 m2 területe után legalább 1 nagy lombkoronájú fát kell 

telepíteni 
 
(6) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 32. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 
(7) 2Sírjel magassága max.1,5/1,0 m koporsós/urnás sírhelyen. 
 
(8) 3     
 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
2 Megállapította: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályos: 2004. 10. 29-től 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2016. 04. 30-tól 
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32. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kt 10000 m2 szabadonálló 10 % -1 9,0 m 40 % 20 % teljes* 

*/ kivéve Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő területén a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig. 
 
 

46. § 
Kszt 

Szennyvíztisztító területe 
 
(1) Az építési övezetben a települési folyékony hulladékok és szennyvizek kezelését 

biztosító létesítmények, telepek mérnöki létesítményei és műtárgyai elhelyezésére 
szolgál. 

 
(2) Az építési övezeten belül, a tevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak az 

alaprendeltetést kiszolgáló, ahhoz szorosan kötődő raktár, iroda és járműtároló 
helyezhető el. 

 
(3) Az építési övezetbe telekhatárai mentén legalább 10,0 m széles, többszintes 

növényállományú zöldterület alakítandó ki. 
 
(4) Az építési övezetben új technológiai építmények, ill. a terület bővítése esetén 

szabályozási terv készítendő. 
 
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 33. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

33. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kszt 20000 m2 szabadonálló 40 % - 7,5 m 40 % 60 % teljes 

 
47. § 
2Kik 

Iszapkezelő területe 
 
(1) Az építési övezet kizárólag a szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben a szennyvíziszap kezelését és elhelyezést biztosító mérnöki 

létesítményeken, műtárgyakon kívül csak a tevékenységhez szorosan kötődő, azt 
kiszolgáló raktár, iroda és járműtároló helyezhető el. 

 
(3) Az építési övezetek telekhatárai mentén legalább 10,0 m széles többszintes 

növényállományú zöldterület alakítandó ki. 
 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 28/2004. (X.29.) rendelet Hatályon kívül: 2004. 10. 29-től 
2 Címét módosította: 10/2009. (VI.30.) rendelet Hatályos: 2009. 07. 14-től 
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(4) Az építési övezetben új technológiai építmények elhelyezése esetén, ill. a terület 
bővítésekor szabályozási terv készítendő. 

 
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 34. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

34. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kisz 20000 m2 szabadonálló 10 % - 4,5 m 40 % 60 % teljes 

 
48. § 
Kho 

Honvédelmi terület 
 
(1) Az építési övezet a honvédelmi létesítmények elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az építési övezetben a honvédelmi létesítmények, az azokhoz tartozó szálláshely-

szolgáltató épületek, valamint a terület rendeltetésszerű használatát biztosító 
irodaépületek, járműtárolók, raktározási építmények, továbbá a katonai tevékenység 
folytatásához és fenntartásához szükséges általános és speciális létesítmények, 
építmények és műtárgyak helyezhetők el. 

 
(3) A fegyveres szervek honvédelmet, belbiztonságot szolgáló építményeinek építési 

telkére, illetőleg ezen építmények elhelyezésére és a beépítettség mértékére vonatkozó 
előírásokat a fegyveres szerv szerint illetékes miniszter által kiadott külön 
rendelkezések határozzák meg. 

 
(4) Fegyveres szervek elhelyezésére, tevékenységére szolgáló építmények - laktanya, 

javítóbázis, üzemi objektum stb. - még be nem épített környékén az építési terület, 
építési telek határától mért 
a) 1500 m távolságon belül káros levegőszennyeződést okozó építmény, 
b) 1000 m távolságon belül roncstelep és hulladéklerakó (gyűjtő-) hely, 
c) 300 m távolságon belül üzemi építmény, üzemanyagtöltő állomás, 
d) 200 m távolságon belül szálloda, turista- és menedékház, közforgalmú 

pihenőhely, strand, sátortábor, üdülőtábor, kemping, 
e) 100 m távolságon belül vasút, közúti csomópont, emeltszintű közút, felüljáró, 

gépjármű-várakozó- (parkoló-) hely közforgalmú közlekedési eszköz 
megállóhelye, pihenőhely, 

f) 50 m távolságon belül közút, távvezeték, egynél többszintes épület vagy ennek 
megfelelő magasságú építmény 

nem helyezhető el. 
 

(5) A fegyveres szerv építményeinek építési területétől, építési telkétől mért 100 m 
távolságon belül elhelyezhető épület és egyéb építmény falnyílásai nem nézhetnek az 
építmény irányába. Ezt a rendelkezést tűzoltólaktanya esetében nem kell alkalmazni. 

 
(6) A fegyveres szerveknek a (4) bekezdésben fel nem sorolt egyéb építményei 

tekintetében a (4) bekezdés a)-f) pontjainak előírásait kell alkalmazni. 
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(7) A (4)-(6) bekezdésben foglalt előírásoktól való eltéréshez a fegyveres szerv szerint 
illetékes minisztérium hozzájárulása szükséges. 

 
 
(8) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 35. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
A táblázatnak az OTÉK-ban nem rögzített értékei különleges honvédségi területek 
esetén egyedileg módosíthatók. 

35. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kho 10000 m2 szabadonálló 40 % 3,0 12,5 m 40 % 40 % részleges 

 
49. § 
Khu 

Hulladékkezelés területe 
(Szabó Dezső utcai hulladékkezelő telep) 1 

 
(1) Az építési övezet a települési hulladék kezelése és építményei elhelyezésére szolgál. 
(2) A 11. mellékleten beültetési kötelezettséggel lehatárolt területen – a tényleges 

használatbavételig – háromszintes növénytelepítés (gyep-, cserje-, lombkoronaszint) 
alakítandó ki. A növénytelepítéseket elsősorban az őshonos, ökológiai igényeknek 
megfelelő fa- és cserjefajok és azok fajtái alkalmazásával kell megoldani. 
A növénytelepítést minimum 7 méteres tőtávolsággal 2 sorban, kötésben ültetett 
fasorokkal és 2 sor cserjesávval kell kialakítani. A telepítéseket a lombkoronaszinten 
közepes vagy magas növekedésű lombhullató fajokkal, a cserjeszinten középmagas 
és magas növekedésű cserjékkel, annak növekedési erélyének megfelelő sűrűségben 
kell elvégezni. A cserjesávban örökzöld fajok is alkalmazhatók. 

(3) A hulladékkezelő telep szállítási útvonalát az elkerülő út felől kell biztosítani. 
(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 36. 

számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 
 

36. számú táblázat 

Építési  Kialakítható  Beépítési  
Beépítettség 
megengedett  Építménymagasság 

Zöldfelület  
Terepszint 

alatti beépítés Közműve- 
övezet 

jele 
legkisebb 
telekméret 

mód legnagyobb 
mértéke legkisebb legnagyobb 

legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
mértéke 

sítettség 
mértéke 

Khu 5000 m2 szabadonálló 15% - 9,0 m 40% 30% részleges 

 
50. § 
Kb 

Bányaterület 
 
(1) Az építési övezet a bányaművelésre és a bánya építményeinek elhelyezésére szolgál. 
 

                                                      
1 Megállapította: 12/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2012. 05. 19-től 
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(2) A bányászathoz kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére külön telek 
alakítható, ahol irodaépület, raktár és szolgálati lakás helyezhető el. 

 
(3) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 37. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

37. számú táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kb 5000 m2 szabadonálló 20 % - 6,0 m* 40 % 20 % részleges 
*/ kivéve a bányaműveléshez szükséges technológiai építményeket 
 

50/A. §1 
Ksh 

Sporthorgászati rekreációs terület 
 
(1) Az építési övezetben kizárólag a sporthorgászati szabadidő eltöltését szolgáló 

közösségi létesítmények és az azokat kiszolgáló építményeik helyezhetők el. 
 
(2) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 38. számú 

táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 
 

38. sz. táblázat 
Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Ksh 10.000 m2 szabadonálló 5 % 3,0 m 5,0 m 60 % 10 % teljes 
 
 

ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK 

Közúti területek övezetei 
51. §2 
Köu 

Városi közutak 
 
 

(1) Az övezet a közlekedési területeknek a települési közutak számára kijelölt területe. 
(2) A településközponti vegyes területen belül ki kell dolgozni forgalomcsillapított 

közlekedési rendszer és az ehhez kapcsolódó parkolási rendszer részletes 
forgalomtechnikai és közterületrendezési tervét. E terv ki kell terjedjen az érintett 
közterületeken elhelyezhető építmények és köztárgyak elhelyezésére és kialakításuk 
feltételeire is. 

(3) Az övezetben a közterületek zöldfelületként kialakítandó részén vízfelületek is 
létesíthetők. 

 
51/A. §3 

                                                      
1 Megállapította: 6/2006. (II.24.) rendelet Hatályos: 2006. 02. 24-től 
2 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
3 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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Köu-AP 
Tömegközlekedési területek 

 
(1) A terület a helyi és helyközi autóbusz üzemi és végállomási funkcióinak elhelyezésére 

szolgál. 
(2) Az övezet területén várakozóhelyek, parkolók, közmű és hírközlési létesítmények, 

mindezek vízelvezetési és környezetvédelmi berendezései helyezhetők el. Az 
övezetben az építmények szabadonálló beépítési módon helyezhetők el. 

 
52. § 

Köu-OFÚ 
Országos főutak 

 
(1) Az övezet a közlekedési területének az országos főutak külterületi szakaszai számára 

kijelölt területe. 
 
(2) Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességet kell 

biztosítani: 
− II. rendű főút esetén. 40,0 m. 

 
53. § 

Köu-OMÚ 
Országos mellékutak 

 
(1) Az övezet az országos mellékutak külterületi szakaszainak területe. 
 
(2) Új közlekedési területek kialakítása esetén az alábbi szabályozási szélességet kell 

biztosítani: 
− országos mellékút esetén: 30,0 m. 

 
54. § 

Kök-VA 
Vasútterület 

 
(1) Az övezet a kötöttpályás közlekedési területeknek az országos körforgalmú vasutak részére 

kijelölt területe. 
 
 

ZÖLDTERÜLETEK 
55. § 

Z-KP/V 
Városi közpark 

 
(1) Az övezetbe a – méretük, elhelyezkedésük, növény-állományuk és felszereltségük 

alapján – a városi jelentőségű közparkok tartoznak. 
 
 
(2) 1A Belső-Várkert területén további beépítés csak terepszint alatt, gépjárműtárolás és 

régészeti bemutatótér céljára engedélyezhető oly módon, hogy a régészeti feltárás 
során előkerült örökségi elemek bemutathatóságát és fenntarthatóságát nem 

                                                      
1 Módosította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 



 63 

veszélyezteti. A térszín alatti terek légtechnikai berendezései csak a kertbe illeszthető, 
takart formában létesíthetők. 

 
56. § 

Z-KP/L 
Lakóterületi közpark 

 
(1) Az övezetbe – méretük és elhelyezkedésük alapján – a helyi jelentőségű közparkok 

tartoznak. 
 

56/A.§1 
Z-Kp/L1 
Parkliget 

 
(1) Az övezetbe a jelentős faállománnyal rendelkező helyi jelentőségű közparkok 

tartoznak. 
 
(2) Az övezetben a kialakult erdőterületet meg kell őrizni. 
 
(3) A meglévő erdősült terület növényzete csak erdőápolási, növény-egészségügyi okból 

és a tervezett gyalogút kialakítása céljából ritkítható. A parkliget fásított területe nem 
csökkenthető. 

 
(4) Az övezetben épület nem helyezhető el. 
 
(5) Az övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke 85% lehet. 
 

57. § 
Z-KP/KEP 

Kegyeleti park 
 
(1) Az övezetbe a felszámolt temetők helyén létesített (ill. létesítendő) közparkok 

tartoznak. 
 
(2) Az övezetben pihenő-és díszkert, emlékkert alakítható ki. 
 
(3) Az övezetben új épület nem helyezhető el. 
 
 

ERDŐTERÜLETEK 
58. § 
E-VE 

Védelmi erdő 
 

(1) Az övezet területén környezetvédelmi szempontból szükséges véderdő létesíthető, ill. 
tartható fenn. 

 
59. § 
E-G 

                                                      
1 Megállapította: 43/2005. (XII.16.) rendelet Hatályos: 2005. december 16-tól 
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Gazdasági erdő 
 
(1) Az övezetben gazdasági – elsődleges hasznosítási célú – erdőterület létesíthető, ill. tartható 

fenn. 
 

60. § 
E-ESZT 

Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő 
 
(1) Az övezetben egészségügyi-szociális, turisztikai célú erdő (parkerdő) létesíthető, ill. 

tartható fenn. 
 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
61. § 

MG-ÁLT 
Általános mezőgazdasági terület 

 
(1) Az övezet a mezőgazdasági hasznosítás – elsődlegesen a növénytermesztés – céljára 

szolgál. 
 
(2) Országos főút külterületi szakasza mentén az út tengelyétől számított 50 m-en belül, 

országos mellékút külterületi szakasza mentén az út tengelyétől számított 30 m-en belül 
építmény nem helyezhető el. 

 
(3) A birtokközpont, illetve a kiegészítő központ kivételével az övezetben, a 12.000 m²-t 

meghaladó nagyságú birtoktesteken, földrészletenként legfeljebb egy lakóépület 
helyezhető el max. 4,5 m építménymagassággal és max. 200 m² beépített bruttó 
alapterülettel. 

 
(4) Az övezet területén legfeljebb 2,0 m magas, maximum 0,5 m tömör lábazattal rendelkező 

áttört kerítés létesíthető. 
 
(5) Az övezetben elhelyezhető épületek, építmények tömegformálásánál, szín és 

anyaghasználatánál a környező táji és épített környezetbe illeszkedő karakterelemeket kell 
alkalmazni. 

 
62. § 

MG-KE 
Kertes mezőgazdasági terület 

 
(1) Az övezetbe a város kertgazdasági, gyümölcsöskerti és szőlős területei tartoznak. 
 
(2) Az övezetben a feltáró utak min. szélessége: 8,0 m. 
 
(3) 1500 m²-t meghaladó nagyságú telken legfeljebb két építmény helyezhető el, legfeljebb 

3 %-os beépítettséggel. 
 
(4) Lakóépület csak az OTÉK 2012. 08. 06-án hatályos előírásainak megfelelő telken 

helyezhető el és csak akkor, ha a vezetékes ivóvízellátás, a szennyvíz ártalommentes 
elhelyezése, továbbá a közüzemi villamosenergia szolgáltatás is biztosított. 

 Ezen előírást bővítés, átalakítás és rendeltetés módosítás esetén is alkalmazni kell. 
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(5) Lakóépületen kívül egy, a tájba illeszkedő gazdasági épület helyezhető el a 

megengedett beépítettségi mérték keretein belül. 
 
(6) Az övezetben elhelyezhető épületek építménymagassága max. 4,5 m lehet. 
 
(7) Lakóépület elhelyezése esetén: 

- 16,0 m-nél keskenyebb telek esetén a beépítési mód oldalhatáron álló, az oldalkert 
min.: 6,0 m, 

- 16,0 m-nél szélesebb telek esetén a beépítési mód szabadonálló, az oldalkert 
min.: 3,75 m, 

- előkert min.: 5,0 m, de a feltáró út túloldalán lévő szemközti épülettől a 
beépítési távolság min.: 18,0 m, 

- hátsókert min.: 7,5 m. 
 
(8) Az övezetben birtokközpont, kiegészítő központ nem létesíthető. 
 

63. § 
MG-LA 

Mezőgazdasági lakott övezet 
 

(1) Az övezetbe a meglévő külterületi lakott majorterületek tartoznak. 
 
(2) Beépítettségük bővítése a jelen rendelet hatálybalépésekor meglévő beépítettség 

legfeljebb  
20 %-os bővítésével engedélyezhető, legfeljebb 45 %-os beépítettségi határig. 

 
 

64. § 
MGált-T /távlati területfelhasználási egység jele 

Általános mezőgazdasági területen kijelölt tartalék fejlesztési terület 
 

(1) Az övezet a mezőgazdasági hasznosítású terület azon része, amely távlatban beépítésre 
szánt területbe sorolható, az övezeti jelben rögzített területfelhasználási egységnek 
megfelelően. 

 
(2) Az övezetben egyébként elhelyezhető épületek, építmények csak ideiglenes jellegűek 

lehetnek és azokat a telek más célú felhasználásakor kártalanítási igény nélkül el kell 
távolítani. 

 
(3) Az övezetben birtokközpont, kiegészítő központ nem létesíthető. 
 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 
65. § 
Vm 

Vízműterület 
 

(1) Az övezetbe a vízbeszerzési területek tartoznak. 
 

66. § 
V-VF 

Vízfolyások területe 
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(1) Az övezet területén a város jelentősebb kisvízfolyásainak (Darza patak, Pápai 
Bakonyér, Tapolca-patak, Horgas-ér, Mezőlaki-Séd) medrei és parti sávjai tartoznak. 

 
(2) A patakmedrek mellett legalább egy oldalon, a mederfenntartás céljára legalább 4,0 m 

széles parti sávot kell létesíteni. 
 

67. § 
Állóvizek területe 

 
 

(1) Az övezetbe a város közigazgatási terültén lévő megtartandó, újrahasznosítandó 
bányatavak medrei és parti sávjai tartoznak. 

 
(2) Az övezet területén épületet és közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem 

szabad. 
 

(3)  
 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

67/A. § 
Kbsh 

Sporthorgászati rekreációs terület 
 
(1) Az övezetben az iroda, közösségi szabadidős, valamint szálláshelyet nem tartalmazó 

vendéglátó és a fentieket kiszolgáló rendeltetést tartalmazó egy darab központi 
épületen kívül kizárólag a sporthorgászattal kapcsolatos esőbeálló, napvédő, pihenő 
funkció célára szolgáló mobil építmények, valamint horgászstégek helyezhetők el az 
alábbiak szerint: 
a) 500 m2-ként legfeljebb egy db építmény létesíthető, 
b) a horgászstégek kivételével építmény csak legalább 15 m széles szárazulaton 

helyezhető el a vízparttól (a part élétől) legalább 5 m távolságra, 
c) az építmények egymástól legalább 30 m távolságban helyezhetők el, 
d) az építmények a központi közösségi és szociális épület kivételével huzamos 

tartózkodás céljára nem szolgálhatnak, 
e) az elhelyezhető építmények alapterülete legfeljebb 12 m2 lehet, kivéve az egy 

darab központi épületet, amelynek alapterülete legfeljebb 200 m2 lehet, 
f) a központi épület vízzel és elektromos árammal ellátott, a többi építmény 

közművesítés nélküli lehet, 
g) az építmények anyaga fa, fazsindely, nád, természetes pala lehet. 

(2) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, ill. szabályozási tervben a 38/A. számú 
táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni. 

 
38/a sz. táblázat 

Építési 
övezet 

jele 

Kialakítható 
legkisebb 

telekméret 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

Építmény- 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke 

Közművesítettség 
mértéke 

legkisebb legnagyobb 

Kbsh 15.000 m2 szabadonálló 5 % - 4,0 m 80 % 10 % részleges 
 



 67 

67/B. § 
Ktg 

Talajerőgazdálkodás területe 
 

(1) Az építési övezet kizárólag virágföld előállítás, csomagolás, tárolás és kereskedelem 
építményei elhelyezésére szolgál. 

(2) A Tapolca-patak mentén háromszintes növénytelepítés (gyep-, cserje-, 
lombkoronaszint) alakítandó ki. A növénytelepítéseket elsősorban az őshonos, 
ökológiai igényeknek megfelelő fa- és cserjefajok és azok fajtái alkalmazásával kell 
megoldani. 
A növénytelepítést minimum 7 méteres tőtávolsággal 2 sorban, kötésben ültetett 
fasorokkal és 2 sor cserjesávval kell kialakítani. A telepítéseket a lombkoronaszinten 
közepes vagy magas növekedésű lombhullató fajokkal, a cserjeszinten középmagas és 
magas növekedésű cserjékkel, annak növekedési erélyének megfelelő sűrűségben kell 
elvégezni. A cserjesávban örökzöld fajok is alkalmazhatók. 

(3) A talajerőgazdálkodási telep szállítási útvonalát az elkerülő út felől kell biztosítani. 
(4) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél, illetve szabályozási tervben a 38/B. 

számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell 
alkalmazni. 

38/b. számú táblázat 

Építési  Kialakítható  Beépítési 
Beépítettség 
megengedett  Építménymagasság Zöldfelület 

Terepszint 
alatti beépítés Közműve- 

övezet 
jele 

legkisebb 
telekméret 

mód legnagyobb 
mértéke legkisebb legnagyobb 

legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
mértéke 

sítettség 
mértéke 

Ktg 6000 m2 szabadonálló 5% - 6,0 m 65% 10% részleges 

 
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

68. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.E rendelet 2002. július hó 5. 
napján lép hatályba. 

 
(2) A HÉSZ rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
(3) Jelen rendelet hatálybalépését követően csak a HÉSZ rendelkezéseit figyelembe vevő 

szabályozási terv hagyható jóvá. 
 
(4) 113/2004. (IV.30.) önk.  
 
Pápa, 2002. július 5. 
 
Dr. Kovács Zoltán sk.Dr. Áldozó Tamás sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 
 polgármester aljegyzőcímzetes főjegyző 
 
 Kiadmány hiteléül: 
 
 _________________ 
 köztisztviselő 

                                                      
1 Hatályon kívül helyezte: 13/2004. (IV.30.) Hatályon kívül: 2004. 05. 15-től 
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11. függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez 
 
 
Pápa közigazgatási területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 

Lelőhely neve Azonosító Hrsz 
Várkastély 8901 1; 2; 3; 4; 5/1-3 
Belváros-  
középkori város területe 
 
(Pápa- Udvarsoka és Semlér 
falvak, illetve Pápa mezőváros 
területe) 
 
(Ady Endre sétány- Várkert- 
Török-Bálint utca- Vásár utca-
Korona utca- Balla Róbert tér- 
Batthyány utca-Damjanich utca- 
Szalmavári Kovács János utca- 
Ady Endre sétány által 
behatárolt terület) 

8902 
8915 
8942 
8943 
8944 
8945 
8946 
 

1; 2; 3; 4; 5/1-3; 7; 10/1-3;  
11-58/1-2; 59/1-3; 33; 45; 52; 60-123; 
124/1-3-163; 167;   
371; 378; 1005/1; 1393; 1396-1402; 1757; 
2863/1-3; 2387; 
2588/5; 2819; 2857-2900;  
2901-2919; 2921/1-2 -2962/1-4; 2963-2976; 
2979/2; 2980-2987;  
3459-3490; 3492/1-2;  
3504; 3505/2-5; 3506; 3507; 3508/2-9; 
3508/13-22; 3508/34; 3508/36; 3508/40; 
3509; 3510; 3512/1-2; 3513; 3514; 3519; 
3520/2; 3521; 3522; 3523/1-5;  
3524-3553; 3554/1-2;  3555-3571; 3573/1-2; 
3574-3633;  
3636/1-2; 3637-3705;  
3708/4, 3708/1; 3708/3; 3708/2; 3717/4; 
3717/7; 3717/3; 3715/5-6; 3717/4; 3720-
3768; 3770-3811/1; 3812/1-2; 3813-3821; 
3823;  
3938/2; 3979; 3981-3998; 3999/1-4,  
4000-4001; 4003; 4005/1;  4007-4013/1-2;  
4004; 4005/2; 4015-4058; 4059/1-2-4068; 
4073-4086; 4087/1; 4088/1; 4088/3;  
4573; 5630/3-4;  

Szent István templom 8903 7; 10/1-3 
R.k. plébániaház 8904 19 
Csáky L. u. 5 8905 18 
Pálos kolostor 8906 30; 31 
Ferences kolostor 8907 3582-3584, 3987; 3988; 3994; 3995; 3997; 

3999/1; 4000; 4001; 4003; 4005/1;  
Korvin ház 8908 3721 
Ispotály 8909 3647; 3649; 3650 
Úrdomb 8910 5538/2; 5539; 5540; 5541/2,4; 5542; 5549-

5552; 5553/1,3; 5555; 5556/4,14,15,18 
Mika gyár 8911 4176-4178 
Szabó Dezső utca 8912 4678/1; 4679/2; 4684/4; 4686-4696 
Táncsics M.- Kisfaludy K.- 
Vásár utcák kereszteződése 

8913 4546; 4573 

Korona utca 8914 3813-3815; 3823 
Semlér 8915 ld. 8902 lelőhelyazonosító alatt 
Pálháza puszta I. 8916 0349; 0356; 0363 
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Pálháza puszta II. 8917 0377/1; 0378; 0381/2; 0390 
Pálháza puszta III. 8918 0381/1; 0382; 0383 
Csere dűlő 8919 0341 
Böröllői puszta I. 8920 021/5-6 
Böröllői puszta II. 8921 5179; 5180; 5181/3; 5183/7; 5184/2; 5185; 

5207; 5209 
Böröllői puszta III. 55447 021/1-4; 022; 023; 024/1 
Várostelek 8922 4275, 4311-4324; 4346-4359 
Téglagyár 8923 0526, 0528/2-3 
Báróchegy 8924 20064 
Sávoly I. 8925 0641/7; 0648; 0661/28 
Sávoly II. 8926 0622/8; 0628/2; 0630/1; 0633/1 
Sávoly III. 8927 0630/1; 0638/3 
Hódoska 8928 0566/2; 0579; 0666/7-8 
Mezőgazdasági Technikum 8929, 

8937 
1841/1-2; 1842; 1843; 1853-1855; 1856/1-2; 
1857; 1858; 0800/2; 0802; 0803/1 

Kishegy 8930 20251/1; 0712 
Törzsök-hegy 8931 20528/2,4,5; 20531/1,3-5; 20533/1-2; 

20536/1-4; 20539/2-4; 20542/2-5; 20545/1-
2,4-5; 20548 

Kishánta 8932 0693/1 
Agyaglik 8933 1859; 1867; 1868 
Öreghegy 8934 21089 
Macskaberek 8532 073/1 
Tégalvetői dűlő 8533 073/1 
Kalapács 8975 01440/4 
Forrástó utca  
(vö. Tapolcafő-Belterület) 

38018  

Alsó-réti dűlő 41271 015/8, 070/1 
Sári major dűlő 41272 0125/1-7 
Jókai u. 108. 55444 1443 
Gyimóti u. 55445 1748 
Hantai utca 55446 1888 
Tapolcafő- Ref.templom, 
Belterület 

8962 9498; 9500; 9706-9718, 9721 

Tapolcafő- Mezőszegi Sédre 
dűlő 

8963 01317/3 

Tapolcafő- Simaháza I. 8964 0732/2-4; 01465/2-3; 01466; 01467/2 
Tapolcafő-Döbrés I. 8965 01460/4,6; 01461/4;  

01462/6,8-13 
Tapolcafő-Simaháza II. 8966 9055/4-7; 9055/9-11; 9073; 9078/1-2 
Tapolcafő- Döbrés II. 8967 9075/2; 01459/1 
Tapolcafő- Irtáskerti dűlő 8968 01453/50-61; 01454; 01455/4; 01456; 

01459/1 
Tapolcafő- Kőmögi dűlő 8969 01416/1-2; 01417-01419 
Borsosgyőr- Belterület 8947 7137/3; 7184; 7194 
Borsosgyőr- Felsőbozót 8948 01022; 01025/4,8 
Borsosgyőr- Újmajor 8949 01090 
Borsosgyőr- Malomúti 8950 01107; 01108 
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homokbánya 
Borsosgyőr-Téglagyár 8951 01058/1-2; 01060; 01061/4-11; 01061/13,15; 

01066; 01102/1,3,4 
Borsosgyőr- Pityer domb 8952 01065/6 
Borsosgyőr- Sédmente dűlő 8953 01034 
Borsosgyőr- Malomúti dűlő 8954 01131 
Borsosgyőr-Szilfa utca 8891 7098-7099; 7100/1-2; 7229/54; 7229/68-73 
Kéttornyúlak- Ref. Templom, 
középkori falu 

8955 8188/2; 8193/1-2; 8191; 8194; 8195-8197; 
8253-8254; 8257-8258 

Kéttornyúlak- Szőlőút 
(Lakihegy) 

9856 01267/4-5 

Kéttornyúlak- Legelő 8957 01169; 01170/9-11 
Kéttornyúlak-Téglavető 8958 8302/4 
Kéttornyúlak- Nórápi útra dűlő 
I. 

8959 01213/1; 01226; 01227 

Kéttornyúlak- Nórápi útra dűlő 
II. 

8960 01227 

Kéttornyúlak- Nórápi útra dűlő 
III. 

8961 01227 
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12. függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez 
 

Fogalommagyarázat 
Szintterületi mutató: 
 

Az összes bruttó szintterület és a telekterület 
hányadosa. 

Utcai homlokzat magassága 
(UHM) 

Az utcai homlokzat magasságát az F/L (az 
adott homlokzati felület (F) és az adott 
homlokzati hossz (L aránya) érték adja, 
melynek számításánál a homlokzati sík és a 
tetősík zárófelületének metszésvonalára a 
telek irányába fektetett 45°-os sík az ÉLP 
magasságáig tart. 

Épület legmagasabb pontjának síkja (ÉLP) Az épület legmagasabb pontjának 
magasságát kijelölő vízszintes sík. 

Épület legmagasabb pontja Az épületnek a terepcsatlakozástól mért azon 
legfelső pontja, melynek meghatározásánál a 
tetőszerkezet azon díszítő elemei, amelyek 
huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget 
nem tartalmaznak (pl. kupola, saroktorony), 
valamint a tetőfelépítmények és az épület 
tetőzetén elhelyezett antenna, villámhárító, 
kémény és szellőző figyelmen kívül 
hagyandó. 

Oldalszárny A telek oldalhatárán álló, az utcai 
telekhatártól számított 15 m-es sávon kívül 
eső hátsókert irányú épületszárny. 
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13. függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Pápa közigazgatási területén lévő műemlékek jegyzéke: 
Utca, házszám Megnevezés Törzsszám Hrsz 
Aradi u. 7. Kőfeszület 4862 693 
Árok utca 12. Evangélikus iskola 4844 3478/4 
Barát utca Római katolikus volt ferences 

templom és kolostor 
4879 4004, 4005/1, 

4005/2 
Barát utca 3. városi szegényház 4880 4015 
Barát utca 4-6. Kórház 4881 3729 
Celli út 8. lakóház 4808 3930 
Csáky László utca 7. 
(Fő tér 12.) 

lakóház 4819 21 

Csáky László utca 9. 
(Fő tér 13.) 

lakóház Botka ház 4819 23, 24 

Csáky László utca 11. 
(Fő tér 14.) 

lakóház Stankovánszky ház 4820 25 

Csáky László u. 13. 
(Fő utca 2.) 

lakóház 4826 65 

Csáky László u. 17. 
(Fő utca 6.) 

Református Öregtemplom 4830 28/1, 28/2 

Csáky László utca 23.* lakóház 4884 58 
Csatorna utca 8. lakóház 4850 3976 
Flórián utca eleje, Szent 
István út 12. sz. ház déli 
oldala 

Flórián-szobor 4840 4059/1 

Flórián utca 3. városfal maradványok 4889 3800, 3804, 
4062 

Flórián utca 10. lakóház 4852 4054, 4055 
Fő tér  Római katolikus 

plébániatemplom 
4811 9 

Fő tér 1. Esterházy-kastély és parkja 4812 1, 2, 3, 5/1, 
5/2, 5/3, 6403, 
6405, 6406 

Fő tér 7. lakóház 4813 12 
Fő tér 8. lakóház 4814 14 
Fő tér 9. lakóház 4815 16 
Fő tér 10. lakóház 4816 17 
Fő tér 11. lakóház 4817 19 
Fő tér 12. (Csáky L. u. 7.) Lábasház 4818 21 
Fő tér 13. (Csáky L. u. 9.) lakóház Botka ház 4819 23, 24 
Fő tér 14. (Csáky L. u. 11.) lakóház Stankovánszky ház 4820 25 
Fő tér 15. lakóház Bezerédj ház 4821 61, 62 
Fő tér 16. lakóház 4822 3528 
Fő tér 21. Zichy-ház 4823 3533 
Fő tér 23. lakóház 4824 3987 
Fő utca Római katolikus volt pálos, 4832 31 
                                                      
1 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 
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majd bencés templom 
Fő utca 1. lakóház, egykori Griff Szálló 4825 60 
Fő utca 2. (Csáky L. u. 13.) lakóház 4826 65 
Fő utca 3. lakóház 4827 65 
Fő utca 4. lakóház 4828 27 
Fő utca 5-7-9.  lakóház 4829, 4831 66 
Fő utca 6. 
(Csáky László u. 17.) 

Református Öregtemplom 4830 28/1, 28/2 

Fő utca 12. Pálos, majd bencés rendház, 
Városháza 

4833 32/2 

Fő utca 14. lakóház 4834 58/2 
Fő utca 17. Bíróság, egykori megyeháza 4835 81 
Gyimóti út 77. Edvy (Bocsor) malom 4851 1757 
Gyurátz Ferenc utca 1. Evangélikus templom 4842 3476/2 
Gyurátz Ferenc utca 1. Evangélikus iskola 4844 3476/2 
Irhás utca 11-19. városfal maradványok 4889 3800, 3804, 

4062 
Jókai Mór utca 13. Jókai-ház 4845 2887 
Jókai Mór utca 16-18. Dunántúli Református 

Egyházkerület Levéltára 
4846 140/2 

Jókai Mór utca 26. lakóház 4847 145 
Jókai Mór utca 30. lakóház Mikoviny ház 4848 148 
Jókai Mór utca 34. lakóház 4849 152/2 
Kard utca 1/a. lakóház 4859 3726 
Kálvária u. Kálvária 4837 5726 
Kálvária u. (Győri út) Fájdalmas Szűz-kápolna 4885 5728 
Kéttornyúlaki u. 12. Református templom 5061 8193/2 
Kígyó utca 1. lakóház 4866 3982 
Kígyó utca 3. lakóház 4867 3983 
Kígyó utca 7. lakóház 4868 4001 
Kígyó utca 19. lakóház egykori fogadó 4869 3995 
Korona u. 45. lakóház 4836 3832/3 
Korvin utca 3. lakóház 4853 3984 
Korvin utca 4.  Bischitzky-ház 4854 3535 
Korvin utca 5. lakóház 4855 3981 
Korvin utca 8. lakóház 4856 3537 
Korvin utca 9. lakóház  4857 3721 
Korvin utca 11. lakóház 4858 3722 
Korvin utca 13. lakóház, egykor Bábsütő-céh 

háza 
4859 3724, 3726 

Korvin utca 16-18. lakóház 4860 3541 
Korvin utca 20. lakóház 4861 3542 
Kossuth Lajos utca 2. 
(Fő tér 15., un. Kapuszín is) 

lakóház, Bezerédj ház 4821 61, 62 

Kossuth Lajos u. 4.   
(Fő u. 1.) 

lakóház, egykori Griff Szálló 4825 60 

Március 15. tér 12. Kluge-féle kékfestőüzem 4863 130, 233 
Március 15. tér 13-14. lakóház 4864 129, 129/2 
Márton István utca 3. lakóház  4865 75 
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Mátyusháza magtár 9572 099 
Öreghegy Csingeri malom 4809 21233 
Petőfi Sándor utca 7. lakóház 4870 3597 
Petőfi Sándor utca 9. lakóház 4871 3598 
Petőfi Sándor utca 11. lakóház, Petőfi-ház 4872 3599 
Petőfi Sándor utca 13.  régi református kollégium 4873 3586 
Petőfi Sándor utca 14.* lakóház 4874 3609 
Petőfi Sándor utca 16.* lakóház 4875 3610 
Petőfi Sándor utca 18.* lakóház 4876 3611 
Petőfi Sándor utca 20. lakóház 4877 3612 
Petőfi Sándor utca 22. lakóház 4878 3613 
Petőfi Sándor utca 24. Zsinagóga 9476 3615/2 
Szent István út 10. lakóház 4839 4013/2 
Szent István út 14. uradalmi bérház 4841 4086 
Szent István út Nepomuki Szt. János szobor 4838 6405 
Szent István út 24. egykori vízimalom 9916 4772 
Szentilonay utca 9.* lakóház 4882 3731 
Szentilonay utca 11. lakóház 4883 3394 
Szent László utca 12. régi református kollégium 4873 3586 
Tapolcafői u. 2. Római katolikus templom 5101 9506 
Tapolcafői u. 68/a. Református templom 5102 9718 
Veszprémi út Izraelita temető 10815 1826 
Zimmermann János utca 1. lakóház 4886 2937, 2936 
Zimmermann János utca 5. lakóház 4887 2932 
Zimmermann János utca 
18. 

lakóház 4888 2915, 2916 

 
*a telken álló védett építmény megsemmisült 
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14. függelék a 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelethez 
 
„A Pápa Belváros Szabályozási Tervében meghatározott helyi értékvédelmi terület 
 
Török Bálint utca – Vásár utca – Korona utca – Czuczor Gergely utca – Balla Róbert tér – 
Batthyány utca – Budai Nagy Antal utca – Gyimóti út – Tapolca sétány – Ady Endre sétány 
– Tókert utca – Szabadság utca – Gróf út – Tapolca medervonala – Szent István út által 
határolt terület. 
 
A Pápa Belváros Szabályozási Tervében meghatározott helyi építészeti és városképi 
értékek: 
 
H1 utcai főépület    hrsz 
Anna tér r.k. templom   2920 
Anna tér 04     2853 
 
Bástya utca 38     3789 
 
Böröczky domb 01    127/2 
 
 
Celli út 04     3806 
 
Csáky László utca  01       13 
Csáky László utca  03       15 
Csáky László utca  05       18 
Csáky László utca  19       29 
Csáky László utca  20       48 
Csáky László utca  21       32/1 
 
Csatorna utca 026    3964 
 
Deák Ferenc utca 04      113 
 
Eötvös utca 19    3623 
 
Fő tér  04          34 
Fő tér 06           11 
Fő tér 17       3529 
Fő tér 18       3530 
Fő tér 19      3531 
Fő tér 20       3532 
Fő tér 25      3989 
 
Fő utca 08         29 
Fő utca 18        56/1 
Fő utca 21        83 
Fő utca 23        84 
 

                                                      
1 Megállapította: 22/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2011. 08. 06-tól 



 77 

Gyurácz Ferenc utca 02   2942 
Gyurácz Ferenc utca 18   2951 
 
Irhás utca 07     3799  
 
Jókai Mór utca 03– Március 15. tér 9 2900 
Jókai Mór utca 05–07    2889 
Jókai Mór utca 10     137/2 
Jókai Mór utca 11     2888 
Jókai Mór utca 24      143 
Jókai Mór utca 37     2517 
Jókai Mór utca 45    2525 
Jókai Mór utca 63      2079 
 
 
Kis tér 02     3741 
Kis tér 04     3787 
 
Korvin utca 22    3543  
Korvin utca 24     3544 
Korvin utca 25    3763 
Korvin utca 26    3545 
Korvin utca 27    3768 
 
Kossuth Lajos utca 07   3592  
Kossuth Lajos utca 09   3593 
Kossuth Lajos utca 10           67 
Kossuth Lajos utca 12          68 
Kossuth Lajos utca 20           89 
Kossuth Lajos utca 24           95 
Kossuth Lajos utca 26      102 
Kossuth Lajos utca 27     3523/5 
Kossuth Lajos utca 28        103 
Kossuth Lajos utca 30       106 
Kossuth Lajos utca 32        107 
 
Közép utca 01          86 
 
Kuruc utca 04     3547 
 
Március 15. tér ref. templom     122 
Március 15. tér 01      119 
Március 15. tér 02      117 
Március 15. tér 03      116 
Március 15. tér 04      115 
Március 15. tér 05      110 
Március 15. tér 06      109 
Március 15. tér 08    3490 
 
Pálos tér 2     175/3 
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Petőfi Sándor utca 05    3596 
Petőfi Sándor utca 28    3617 
 
Rákóczi Ferenc utca 01   3665 
Rákóczi Ferenc utca 14   3694 
Rákóczi Ferenc utca 26   3684 
 
Séllyei utca 11    2913 
 
Szalmavári Kovács János u. 02     162 

   
Széchenyi István utca 04   2934 
Széchenyi István utca 14   2928 
Széchenyi István utca 18.   2924 
Széchenyi István utca 19   2940 
Széchenyi István utca 21    2964 
 
Szent László utca 01   3525 
Szent László utca 02   3591 
Szent László utca 04   3590 
Szent László utca 09   3570 
Szent László utca 11   3569 
Szent László utca 22   3578 
Szent László utca 31.   3558 
Szent László utca 35   3555 
 
Szentilonay József utca 04  3748 
 
Vásár utca 23/a   3956 
 
Világos utca 19   2955 
  
Zimmermann utca 03   2935 
Zimmermann utca 11   2924 
 
 
H2 utcai homlokzat 
 
Ady Endre sétány 05        49 
 
Anna tér 03a    2985 
Anna tér 07    2855/2 
Anna tér 08    2856 
 
Árok utca 01    3522 
Árok utca 03    3521 
Árok utca 04    3485/2 
 
Balla Róbert tér 04   2852/2 
Balla Róbert tér 08   2848 
Balla Róbert tér 10   2845 
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Balla Róbert tér 12   2844 
 
Barát utca 02    3723 
Barát utca 08    3730 
Barát utca 09    4018 
Barát utca 10    3734 
Barát utca 11    4020 
Barát utca 16     3738 
Barát utca 17    4023 
Barát utca 19    4024 
 
Batthyány utca 06   2823 
Batthyány utca 08   2822 
Batthyány utca 16   2577/4 
Batthyány utca 20   2577/3 
 
Bástya utca 03    3671 
Bástya utca 13    3549 
Bástya utca 19    3775 
Bástya utca 21    3776 
 
 
Budai Nagy Antal utca 04  2551 
Budai Nagy Antal utca 32  2534, 2535 

    
Celli út 02    3785 
Celli út 05    3942 
 
Csáky László utca 14/a      44 
Csáky László utca 16    46/4 
Csáky László utca 22        50 
Csáky László utca 24   51/1 
Csáky László utca 29    54 
 
Csatorna utca 02   3939 
Csatorna utca 12   3974 
Csatorna utca 14   3973 
Csatorna utca 13   4076 
Csatorna utca 16   3970 
Csatorna utca 18   3969 
 
Damjanich utca 01.   2827/2 
Damjanich utca 03.   2826 
Damjanich utca 04   2512 
Damjanich utca 05   2825 
Damjanich utca 07   2824 
Damjanich utca 9/a   2820 
 
Deák Ferenc utca 06    0112 
 
Eötvös József utca 01   3634 
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Eötvös József utca 13   3626 
Eötvös József utca 15   3625 
Eötvös József utca 18   3647 
Eötvös József utca 26   3639 
 
Flórián utca 05   4063 
Flórián utca 08   4054 
Flórián utca 21    4075 
 
Fő tér 026    3990 
 
Fő utca 20    0055 
Fő utca 22    0054 
 
Gyurácz Ferenc utca 16  2950 
Gyurácz Ferenc utca 17/a  3461/2 
Gyurácz Ferenc utca 17/b  3461/1 
 
Jókai Mór utca 12    138/2 
Jókai Mór utca 15   2886 
Jókai Mór utca 17    2878/2 
Jókai Mór utca 21    2877 
Jókai Mór utca 25    2870, 2871 
Jókai Mór utca 27   2864 
Jókai Mór utca 32    0151 
Jókai Mór utca 33    2515 
Jókai Mór utca 35    2516 
Jókai Mór utca 44    160/2 
Jókai Mór utca 46      161 
Jókai Mór utca 50   1396 
Jókai Mór utca 52   1401/1 
Jókai Mór utca 55   2530 
Jókai Mór utca 56   1404/1  
Jókai Mór utca 60   1406 
Jókai Mór utca 61   2536/1 
Jókai Mór utca 61b   2533 
Jókai Mór utca 61c   2534 
Jókai Mór utca 74   1416 
Jókai Mór utca 80   1426/2 
Jókai Mór utca 82   1427/1 
Jókai Mór utca 98   1438 
Jókai Mór utca100   1439 
 
Kard utca 04      3754 
 
Kígyó utca 09    4000 
Kígyó utca 11    3999/4 
Kígyó utca 13    3998 
Kígyó utca 15    3997 
Kígyó utca 17    3996 
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Kis tér 05    3750 
 
Korona utca 46   2954/2 
 
Korvin utca 01   3985 
Korvin utca 10   3538 
Korvin utca 12   3539 
Korvin utca 14   3540 
Korvin utca 17   3757 
Korvin utca 19     3758 
Korvin utca 21    3759 
Korvin utca 23    3762 
Korvin utca 25    3763 
 
Korvin utca 27    3768 
 
Korvin utca 29    3770  (újjáépítés után) 
 
Kossuth Lajos utca 06     63 
Kossuth Lajos utca 08      64 
 
Kuruc utca 02    3552 
Kuruc utca 18    3783 
 
Major utca 23    3679 
 
Március 15 tér 10     132/1 
 
Márton István utca 08       87 
 
Pálos tér 01         44 
 
Petőfi Sándor utca 03   3595 
Petőfi Sándor utca 10   3607 
Petőfi Sándor utca 17   3562 
Petőfi Sándor utca 23   3579 
 
Rákóczi Ferenc utca 05  3661 
Rákóczi Ferenc utca 07  3660 
Rákóczi Ferenc utca 13  3653 
Rákóczi Ferenc utca 15   3652 
Rákóczi Ferenc utca 19  3648  
Rákóczi Ferenc utca 21   3643  
Rákóczi Ferenc utca 22  3688 
Rákóczi Ferenc utca 24  3685 
Rákóczi Ferenc utca 27  3639 
Rákóczi Ferenc utca 29  3638 
Rákóczi Ferenc utca 31  3637 
Rákóczi Ferenc utca 34  3676/2 
 
Séllyei utca 01   2903 
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Séllyei utca 03/a   2905 
Séllyei utca 07   2907 
Séllyei utca 09    2912 
Séllyei utca 17   2917 
 
Széchenyi István utca 02  2936 
Széchenyi István utca 07  3484 
Széchenyi István utca 09  3483 
Széchenyi István utca 10   2930 
Széchenyi István utca 11   3480 
Széchenyi István utca 12   2929 
Széchenyi István utca 16   3925 
Széchenyi István utca 20  2923 
 
Szent István út 06    4011 
 
Szent László utca 31/a  3557 
 
Szentilonay József utca 12  4034 
Szentilonay József utca 14  4035 
Szentilonay József utca 15.  4009 
Szentilonay József utca 22  4048 
 
Török Bálint utca 22   3959 
 
Varga utca 05    4043 
Varga utca 06    4031 
Varga utca 08    4030 
 
Vásár utca 23a   3956 
 
Világos utca 03   2962/3 
Világos utca 19    2955 
 
Zimmermann utca 04   2902 
Zimmermann utca 06   2903 
Zimmermann utca 08   2904 
Zimmermann utca 10   2907 
Zimmermann utca 20   2918 
 
Zrínyi Miklós utca 03/a  2846 
Zrínyi Miklós utca 06   2883/1 
Zrínyi Miklós utca 07   2842 
Zrínyi Miklós utca 08   2882 
Zrínyi Miklós utca 12   2879 
Zrínyi Miklós utca 14   2875 
Zrínyi Miklós utca 19   2830 
Zrínyi Miklós utca 23   2509/1 
Zrínyi Miklós utca 28   2861 
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H3 épületbelső 
 
Kossuth Lajos 12. üzletbelső      68 
 
 
H4 természeti érték 
Fő téren,a nagytemplomtól észak-nyugatra lévő 2 db 40-50 cm törzsátmérőjű egyed  
Ferences rendház belső kertje 
 
H5 természeti és városképi érték 
Anna tér     
Kis tér      
Március 15. tér 
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