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1. ELŐZMÉNYEK 
 
Mágocs Város polgármestere az Önkormányzathoz érkezett változtatási szándékokkal 
kapcsolatban – a képviselőtestülettel történt elfogadást követően – előzetes tájékoztatóban kérte a 
város partnerségi szabályzatában nevesített államigazgatási és egyéb szervezeteket véleményük, 
észrevételeik kifejtésére. 
 
A felkérésben a módisítás alá vont területeken várható rendezés hatása leírásra került. 
A 23 nevesített szervezet közül 3 szervezet, és a szomszéd települések közül 5 nem válaszolt, 8 
szervezet nem kívánt a további egyeztetésben részt venni. 
 
A módosítással kapcsolatban konkrét észrevételt csak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 
adott, melyben az 1. sz. kérelemmel kapcsolatban egyetértett azzal, hogy az érintett ingatlanok 
ökológiai hálózatban tartása nem indokolt (ld. 1. sz. melléklet) 
 
 

2. ILLESZKEDÉS A MAGASABB RENDŰ TERVEKHEZ 
 
Mágocs város közigazgatási területét az OTRT-ről szóló 2003 évi XXVI. tv. szerint az alábbi 
országos övezetek érintik: 

 országos ökológiai hálózat 
 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
 jó termőhelyi adottságú szántóterület 
 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
 országos vízminőség-védelmi terület 
Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények: 
 gyorsforgalmi út 
 burkolt út 
 egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 

 
Baranya megye Területrendezési Tervéről szóló 14/2012 (VI.1.) BMÖK rendeletben az alábbi 
kiemelt térségi és megyei övezetek érintik: 

 magterület 
 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
 erdőtelepítésre alkalmas terület 
 földtani veszélyforrás területe 
Műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények: 
 térségi mellékút 
 a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 

vasútvonal 
 
A módosítás alá vont területek az 1. sz. terület kivételével Mágocs bel-, ill. beépítésre szánt területén 
helyezkednek el, a 2005-ös és 2006-os módosított hatályos településrendezési terv szerint is 
települési területként szerepelnek. 
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Az Országos Területrendezési Terv Mágocs város területét érintő övezetei 

 Országos ökológiai hálózat övezete 

  

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezete 

  

Országos vízminőség-védelmi terület övezete  
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Baranya Megye Területrendezési Tervének Mágocs város területét érintő övezetei 

Szerkezeti terv Országos ökológiai hálózat övezete 

  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

  
Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi 

terület övezete 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-

védelmi terület övezete 
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Földtani veszélyforrás területe Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 
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3. A MÓDOSÍTÁSI KÉRELMEK BEMUTATÁSA 
 

Módosítási területek átnézeti térképe 

 

 
 

1. sz. módosítás 
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Módosítással érintett terület: 

0237 hrsz.-ú erdőterület - 0283/20 hrsz.-ú erdőterület - Ságvári út - 0236 hrsz.-ú út 

Módosítás leírása: 

Mágocs város északnyugati határán elhelyezkedő Hosszúszó elnevezésű terület 0238/16 hrsz.-ú 
beépített és a 0283/16 hrsz.-ú beépítetlen ingatlan az ökológiai háló magterületén található, így 

övezeti besorolása M-0. A kérelem tárgya az M-1 övezetbe sorolás, hogy az ingatlanon korszerűsítés, 
fejlesztés valósulhasson meg. 

Átnézeti térkép: 

 

Légifelvétel és alaptérképi állapot: 

 

 

2. sz. módosítás 
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Módosítással érintett terület: 

0334 hrsz.-ú erdőterület, 0332/1 hrsz.-ú telek - 808 hrsz.-ú út - Dombóvári út - 0334/3 hrsz.-ú telek 

Módosítás leírása: 

Mágocs belterületének északkeleti részén a belterülettel párhuzamos 0334/4 hrsz.-ú erdőfelület 
megközelítése nem biztosított. A kérelem tárgya: jelenleg Lf-4 jelű építési övezetbe sorolt ingatlanból 

magánút számára telek kialakítása 

Átnézeti térkép: 

 

Légifelvétel és alaptérképi állapot: 

 
 

3. sz. módosítás 
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Módosítással érintett terület: 

1046/2 hrsz.-ú erdőterület - Dombóvári út - 863/2 hrsz.-ú út - 1044 hrsz.-ú telek nyugati határa 

Módosítás leírása: 

A Sásd-Dombóvár 6539-es számú összekötő út északi oldalán alakult ki a város egyik legjelentősebb 
ipari területe, melyet a jelenleg hatályos terv 2006-ban módosított. A rekreációs területfelhasználás 
szándéka mára okafogyottá vált, az önkormányzat szándéka e térségben a korábbi (3/2006 (IV.1.) 

rendelettel jóváhagyott HÉSZ-ben rögzített fejlesztési lehetőség - azaz gazdasági és lakóterületi célú 
területfelhasználás - biztosítása. 

Átnézeti térkép: 

 

Légifelvétel és alaptérképi állapot: 

 

4. sz. módosítás 
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Módosítással érintett terület: 

Dózsa György utca - 071/32 hrsz.-ú tervezett út keleti határa - 249/2 hrsz. - Hunyadi János út 

Módosítás leírása: 

Mágocs város hatályos településrendezési terve a belterületi határ keleti oldalán a 6534-es és 6539-
es számú utak között közvetlen kapcsolat kiépítését irányozta elő. Jelen módosítás során fenti út 

nyomvonalának pontosítására kerül sor a kialakult ingatlanviszonyok figyelembe vételével. A 
tervezett nyomvonal mezőgazdasági területen halad keresztül, a pontosítás során az út mindkét 

oldalán a területhasználat az új nyomvonal szerint módosul. 

Átnézeti térkép: 

 
Légifelvétel és alaptérképi állapot: 
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4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
- határozattal jóváhagyandó munkarész - 

 
Mágocs Város Önkormányzata Képviselőtestület 

163/2016. (VIII. 16.) határozata 
a Településszerkezeti terv módosításáról 

 
 
1. Településszerkezet, terület felhasználás 
 
1.1. Bel- és külterületek 
 
A módosítási kérelmek közül az 1., 3., és 4. sz. a város külterületére, de részben már a hatályos terv 
szerint beépítésre szánt területére, a 2. sz. kérelem a város belterületére vonatkozik. 
 
1.2. A város szerkezete, funkcionális tagolása 
 
Mágocs igazgatási, valamint jelenlegi belterülete szerkezetének kialakulásában a természetföldrajzi, 
ill. közlekedés-földrajzi tényezők játszottak szerepet. 
Az északra lévő terület domináns elemei a szántóföldek mellett az erdők, patakok és az azokra 
felfűződő halastavak, a déli, keleti és nyugati területeken a szántóföldek jelentik a csatlakozó 
területhasználatot. 
 
A belterületet a környező településekből érkező, ill. oda induló utak, valamint patakvölgyek tagolják, 
teszik sajátos hangulatúvá. A történelmileg kialakult utcahálózat (az utcák szabályozási szélessége), 
a nagytelkes, mezőgazdasági jellegű telekhasználat a mai napig alig változott. Az 1970-es évek 
termékeként létrejött új településrész sorházas beépítési módjával, viszonylagosan kisméretű 
telkeivel még ma is idegen testként funkcionál. 
 
A településszerkezet fontos eleme a városiasodó településközpont (Szabadság u.) zártsorú 
beépítési módjával, változó építménymagasságával. A központ igen karakteres eleme a 
templomdomb és környezete kellemes zöldfelületeivel, intézményeivel. 
 
Jelen módosítás az alábbi területfelhasználási egységeket érinti: 
 
Beépítésre szánt területek 
 
Lakóterület (3. sz. kérelem) 
A Sásd – Dombóvár 6539 sz. összekötő út északi oldalán az 1980-as években lakóingatlanok 
kialakítására került sor. Létrejött az utcahálózat, a telekosztás. 
A 2006-os településrendezési terv e területen Különleges Rekreációs Ökocentrum létesítését 
vázolta fel. E fejlesztési szándék a támogatási források hiányában nem valósult meg. 
A módosítás a 2005-ös településrendezési tervben szereplő falusias lakóterület megvalósítását 
irányozza elő. 
 
Gazdasági terület (3. sz. kérelem) 
A Sásd – Dombóvár összekötő út északi oldalán kedvező telepítési feltételek mellett alakult ki a 
város egyik legjelentősebb gazdasági területe, melynek fejlődését azonban a 2006-os, jelenleg 
hatályos településrendezési terv korlátozta. A már említett rekreációs program elmaradása teszi 
lehetővé a már letelepült ipari üzemek bővítését, új vállalkozások megjelenését. 
Jelen módosítás a kialakult telekstruktúra és fejlesztési szándékok ismeretében pontosította a 
hatályos településrendezési eszközöket. 
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A 4. sz. kérelemben szereplő útterv pontosítja az úttól nyugatra lévő gazdasági terület határát. 
 
Beépítésre nem szánt területek 
 
Közlekedési terület (2. és 4. sz. kérelem) 
a) A 2. sz. kérelem tárgya a Ságvári utcáról a 808 hrsz-ú ingatlanon keresztül nyitandó magánút 
kialakítása, mely lehetővé teszi a belterületi határ menti erdőterület megközelítését. 
b) A városra készített településrendezési eszközök valamennyi esetben tartalmazták a 6534 és 6539 
sz. utak összekötését, melynek jelentős szerepe lehet a városközponton áthaladó forgalom 
csökkentésében. 
Az új útra a ”070 hrsz út engedélyezési terve” megnevezéssel dokumentáció készült, mely a terep 
és telekadottságok figyelembe vételével pontosította a hatályos tervekben lévő közlekedési terület 
lehatárolásokat. 
 
Erdőterület (3. sz. kérelem) 
A 3. sz. kérelemben szereplő gazdasági és lakóterület határának pontosításával alakult ki a 
beépítésre szánt területek határa, melytől északra a hatályos településrendezési eszközök meglévő 
és tervezett turisztikai (Et) erdő kialakítását irányozták elő. 
 
Mezőgazdasági terület (1. sz. kérelem) 
 
Mágocs város északnyugati határán elhelyezkedő Hosszúszó elnevezésű 0234 helyrajzi számú 
halastó szomszédságában elhelyezkedő 0283/2 helyrajzi számú beépített – beépítettség cca. 3%-
os – valamint az azzal szomszédos 0283/16 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan a 
településtervezési terv szerint az ökológiai háló magterületén található, így övezeti besorolása M-0 
(nem beépíthető mezőgazdasági terület). 
Mindkét ingatlan tulajdonosa a telephelyen mezőgazdasági üzemi tevékenységet folytat, a telkek 
közútról megközelíthetők, elektromos árammal ellátottak. Az ingatlanokon szántó- és erdő művelési 
ágak találhatók. 
A kérelem tárgya – hivatkozva azok jelenlegi állapotára a hely szerint a családi birtok cca. 100. éve 
lakott, azon gazdálkodás folyik, a meglévő épületek felújítása, új épületek létesítése szükségszerű 
– az M-1 övezetbe (általános mezőgazdasági terület, beépíthetőség 3%) sorolás, hogy az ingatlanon 
korszerűsítés, fejlesztés valósíthasson meg. 
A fejlesztés során a szerkezeti terv nem változik, a módosulás a térségben kedvezőtlen hatást nem 
okoz. 
A fejlesztés célja a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program keretében mezőgazdasági 
tevékenységhez – azon belül állattenyésztéshez – szükséges létesítmények kialakítása. A két 
ingatlan a közeljövőben összevonásra kerül, nagysága cca. 260.000 m2. 
 
Jelen módosítás a 0283/2 és 283/16 hrsz-ú ingatlanokat a Ma-0 övezetből az Ma-1 övezetbe való 
besorolását javasolta (ld. 1. sz. melléklet). 
 
 
A módosítási indítványok az 1-es és a 2-es számú kérelem esetében a szerkezeti tervet nem érintik.  
 
A szerkezeti tervet érintő módosítások az alábbi lapokon kerülnek bemutatásra: 
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Jelmagyarázat - Szerkezeti tervlapok 
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3. sz. módosító indítvány - Hatályos szerkezeti tervi állapot 

 

Tervezett szerkezeti tervi állapot 
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4. sz. módosító indítvány - Hatályos szerkezeti tervi állapot 

 

Tervezett szerkezeti tervi állapot 

 

 
  



MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS - 2016 

 

18 

 

5. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
Közlekedés 
A módosítás a kialakult hálózat elemeit figyelembe veszi, új magánutat javasol a Ságvári utcában. 
A terv ábrázolja a 6534 és 6539 számú utakat összekötő tervezett út pontosított nyomvonalát. 
  
Közművesítés 
A beépítésre szánt területeken a közműhálózat kiépült, az új lakóterületen a közterület szabályozási 
szélessége a teljes körű közművesítést lehetővé teszi. E területen az elektromos hálózat kiépült. 
 
Hírközlés 
A módosítások a hírközlést nem érintik, a vezetékek elhelyezése a közterületeken biztosított. 
 
Tájrendezés 
A módosítások az 1. sz. kérelem kivételével a beépítésre szánt területeken történnek. Az egyes 
építési övezetekre vonatkozó beépítési és zöldfelületi előírások biztosítják a település kialakult 
karakterének megőrzését. 
A 3. sz. kérelem területén, a lakó- és gazdasági terület határán 20 m szélességű beültetési sáv 
tervezett, mely biztosítja a két területfelhasználási egységre vonatkozó környezetvédelmi előírások 
(zaj, levegő, vizuális hatások) betarthatóságát. 
Az új lakó- és gazdasági területtől északra a táji és terepadottságok figyelembevételével került a 
meglévő erdő megtartásra, ill. fejlesztésre (turisztikai erdő). Az erdőfelület kedvezően zárja be a 
várost északi irányban, és megfelelő hátteret biztosít a tervezett üdülőterületnek is. 
Az új összekötő út 22 m-es szabályozási szélességgel lehetővé teszi a mindkét oldali fasor ültetését, 
az út tájba illesztését. 
A Hosszúszó nevű terület – halastó térsége – jelenleg az ökológiai háló magterületén helyezkedik 
el. A térségben kialakult mezőgazdasági művelési ágak megtartása a fejlesztés szándéka. 
Az új Ma-1 övezetbe sorolás lehetővé teszi a kialakult beépítés megtartását, kismértékű bővítését. 
 
Biológiai aktivitásérték-számítás: 

 

Mágocs város településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítása egy esetben tartalmazza 

újonnan beépítésre szánt terület kijelölését (3. sz. indítvány). Ez esetben a biológiai aktivitásérték 

egyensúlyának fenntartásáról gondoskodni szükséges. A módosítási igényt célzó változás 

következtében beálló csökkenést, helyben, a közvetlenül szomszédos területeken vissza is pótoljuk.  

 

A 3. módosításhoz kapcsolódó biológiai aktivitásérték-változás bemutatása: 

 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

területhasználat 
területnagyság 

(ha) 
értékmutató viszonyszám 

Erdőterület 2,331 9 20,979 

Különleges rekreációs terület 16,243 1,5 24,364 

Ipari gazdasági terület 10,022 0,4 4,008 

 

összesen: 28,596  49,351 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 
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területhasználat 
területnagyság 

(ha) 
értékmutató viszonyszám 

Erdőterület 2,846 9 25,614 

Ipari gazdasági terület 18,558 0,4 7,423 

Falusias lakóterület 7,192 2,4 17,260 

 

összesen: 28,596  50,297 

 
Az elvégzett számítás igazolja, hogy a módosítás során a területek biológiai aktivitásértéke nőtt. 
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6. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
 

Jelmagyarázat - Szabályozási tervlapok 
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1. sz. módosítási terület - Hatályos szabályozási tervi állapot 

 

Tervezett szabályozási tervi állapot 

 

 



MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS - 2016 

 

22 

 

1. sz. módosítási terület - Hatályos szabályozási tervi állapot 

 

Tervezett szabályozási tervi állapot 

 

 

3. sz. módosítási terület - Hatályos szabályozási tervi állapot 
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Tervezett szabályozási tervi állapot 

 
4. sz. módosítási terület - Hatályos szabályozási tervi állapot 
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Tervezett szabályozási tervi állapot 
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Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2006 (IV. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § 
(2) bekezdés b) és c) pontjaiban biztosított véleményezési jogkörében eljáró, 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Baranya Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály, 
Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály, Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, 
Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Baranya 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
véleményét kikérve a következőket rendeli el: 
   
1. §      Mágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési 

Szabályzatának megállapításáról szóló 3/2006 (IV. 01.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § (1) E rendelet hatálya Mágocs város közigazgatási területére 
(továbbiakban: a terv területe) terjed ki.  

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más 
építményt (a műtárgyakat is ide érve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, 
átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 
hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és 
kizárólag e rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) 
alkalmazásával szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai alkalmazandók. 

(3) A rendelet a HÜBNER Tervező KFT 22/2006. munkaszámú 
dokumentációjának V-2, V-3 rajzszámú tervlapjaival együtt érvényes, amelyek 
e rendelet 6. és 7. mellékletét képezik.” 

2. §      Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „2. §  (1) A földmunkával járó beruházások tervezése és engedélyezése 

során a kulturális örökségvédelemről szóló törvény (2001. évi LXIV. törvény) 
rendelkezéseit érvényre kell juttatni.” 

 

3. §      Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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  „4. §  (1) A bevágásokkal, tereplépcsőkkel tagolt területek beépítése előtt 
mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra alapozva kell tisztázni a beépítés 
feltételeit. A bevágások peremvonalát kísérő építési helyeket, vonalakat úgy 
kell kijelölni, hogy a nyitott állapotú bevágások, kőzetfalak esetleges 
mozgásos folyamatai a meglévő, vagy létrehozandó építményeket ne 
veszélyeztessék. 

  2) A 2 m-nél magasabb nyitott kőzetfallal (nyitott kőzetfal-partfallal, 
bevágással, mélyutakkal, tereplépcsőkkel) érintett területeken az építési hely 
kijelölését, valamint az építmények kialakításának egyedi feltételeit 
geotechnikai, mérnökgeológiai vizsgálatokra kell alapozni. 

  (3) Mély fekvésű, magas talajvízállású vízfolyás menti területeken építmények 
létrehozása előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett 
kőzettér állapotát, az építés feltételeit. 

  (4) A területet borító kőzetösszlet felszínmozgásos jelenségek kialakulására 
való hajlama és erózióérzékenysége miatt a csapadékvíz elvezetést ki-emelt 
gondossággal kell kezelni. Új területek beépítésének feltétele, hogy a 
beépítésre tervezett és közterületeken a felszíni vizek akadálytalan és 
eróziómentes elvezetése biztosított legyen.” 

 
4. § Az Ör. 6., 7., 8. és a 9. §-ai és az azokat megelőző alcímek helyébe rendre a 

következő rendelkezések lépnek: 
 „Telekalakítási rendelkezések 

6. §  (1) Az új telkek legkisebb méreteit az építési övezeti előírások szerint kell 
megállapítani. 

 (2) A korábban kialakított építési telkek akkor is beépíthetőnek minősülnek, ha 
a méreteik csak a kialakításuk idején hatályos előírásoknak felelnek meg. 

Közterületeken elhelyezhető építmények 

7. § (1) A község közterületein a következő építmények helyezhetők el: 
  a) hirdető berendezés, 
  b) árusító pavilon, 
  c) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények, 
  d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak), 
  e) szobor, díszkút, 
  f) távbeszélő fülke, 
  g) építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok, 
  h) rendezvények épületei. 
 (2) Közterületen építményt az OTÉK 39. és 40.§-a alapján úgy kell elhelyezni, 

hogy az a közterület, közművek elhelyezését, üzemeltetését, karban-tartását 
nem akadályozhatja. 

A közművesítés mértéke, közművek elhelyezésének, üzemeltetésének rendje 

8. § (1) Közművesítettség szempontjából a beépítésre szánt területek teljes 
közművesítettségűnek minősülnek, azaz 

  a) közüzemi energia szolgáltatást (villamos energia és vezetékes gáz), 
  b) közüzemi ivóvíz szolgáltatást, 
  c) közüzemi szennyvízelvezetést, 
  d) közterületi nyitott, vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést 
  kell biztosítani. 
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 (2) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös 
tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, 
illetve a meglévő területeken a közművek megvalósításáig szakszerű 
közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. 

 (3) A közművek területigénnyel járó létesítményeit, továbbá a működésük által 
megkövetelt védőterületeket a szabályozási terven jelölt területeken kell 
elhelyezni. 

Az építmények elhelyezése, kialakítása 

9. § (1) A területen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes 
- elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek 
adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, 
az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki. 

 (2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati 
színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban 
legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék. 

 (3) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt 
részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad. 

 (4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron 
sorosan, az utcai építési vonaltól minimálisan 5,0 méteres távolságban 
keresztszárnnyal is bővülhetnek. 

 (5) Terepszint alatti építmény az OTÉK 1. sz. melléklete 123. pontja szerint 
bárhol létesíthető, de: 
a) az építési telken csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terep-szintből, 
b) a terepszint alatti építmény feletti zöldfelületet is csak tetőkertként szabad 
számításba venni az OTÉK 25.§-ában rögzítettek szerint, a terep-szint alatti 
főfunkció (pl. üzlet, műhely, stb.) területét a szintterület mutatóban figyelembe 
kell venni. 

 (6) Az építési helyen belül az épületet úgy kell elhelyezni, hogy a felszíni vizek 
akadálytalan és eróziómentes lefolyása, ugyanakkor a létrehozott építmények 
állékonysága is biztosított legyen. 

 (7) 10 m-nél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen, 
illetve mezőgazdasági területen gyepterületen belül, illetve táj- és 
természetvédelmi területen és a korlátozott használatú mezőgazdasági 
területeken, továbbá tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetén belül nem helyezhető el.” 

 
5. § Az Ör. II. Fejezet 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. 

és 27. §-a és az azokat megelőző alcímek helyébe rendre a következő 
rendelkezések lépnek: 

 „II. FEJEZET 

A belterületi határ megállapítása 

13. §  (1) A község belterületét növelni, illetve csökkenteni a szabályozási 
terven jelölt területtel, a tényleges felhasználás szándékának testületi 
határozattal történő megerősítését követően lehet. 

 (2) A tervezett belterület bővítés az igények ismeretében ütemezetten 
történhet. 

Településszerkezet, terület-felhasználás 

14. §  (1) A szabályozási terv 
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a.) a község közigazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem 
szánt területre, ezeken belül pedig különböző terület-felhasználási egységekre 
osztja fel; 
b.) a beépítésre szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek 
területeit különböző építési övezetekbe sorolja; 
c.) a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek 
területeit különböző övezetekbe sorolja. 

15. §  (1) A község beépítésre szánt területén a következő terület-
felhasználási egységek vannak: 
a.) lakóterület (falusias lakóterület): Lf, 
b.) vegyes terület (településközpont vegyes terület): Vt, 
c.) gazdasági terület (kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági 
terület):Gksz, Gip, 
d.) különleges terület: K. 

16. §  (1) A község beépítésre nem szánt területén a következő terület-
felhasználási egységek vannak: 
a.) közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület: KÖ, 
b.) zöldterület: Z, 
c.) erdőterület: E, 
d.) mezőgazdasági terület: M, 
e.) vízgazdálkodási terület: V. 

A szabályozási elemek értelmezése, fogalommeghatározás 

17. § (1) A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása: 
az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 
1. sz. mellékletének 52. pontja szerint) F/L értéke. 

 (2) Megjegyzés:  
a.) az építési övezetek építési használatát tartalmazó előírások a telkekre és 
építménymagasságokra vonatkozó értékek az új telekalakításokra, illetve új 
épületek építésére értendők, 
b.) a K jel a kialakult állapotra utal, 
c.) szintterület mutató: egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy 
telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének 
hányadosa. 

 (3) A jelenlegi közterület felőli telekhatár – amennyiben a terv másként nem 
rendelkezik – kötelező szabályozási vonalnak tekintendő. 

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 
TERÜLETEI 

Falusias lakóterület (Lf) 

18. § (1) A területen az OTÉK 14.§ (1) és (2) bekezdésében megnevezett 
építmények helyezhetők el. 

 (2) A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre – 
mező- és erdőgazdasági, kézműipari építmény, vendéglátó épület, továbbá a 
helyi lakosságot kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, – vonatkozó 
szabályok: 

 a) A gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet 
nagyobb az építési telek méretének 15%-ánál. A lakótelek beépítettsége a 
gazdálkodás építményeivel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre 
vonatkozó mértéknél. 
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 b) Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell 
felhasználni. 

  c) A meglévő gazdasági épület felhasználásakor 
1. állattartó épület esetében a lakóépülettel esetleg meglévő közvetlen 
kapcsolatot meg kell szüntetni, 

  2. a gazdasági épület telekhatáron álló – vagy csorgóközzel a telekhatáron álló 
– épületrészén – falán, tűzfalán – a telekhatárra néző nyílást, természetes, 
vagy mesterséges szellőző-berendezést meg kell szüntetni. 

  d) A gazdálkodás célját szolgáló épület a községben kialakult oldalhatáron álló 
beépítésnek megfelelően oldalhatáron, illetve csorgóközzel az oldalhatárra 
helyezhető el. 

 e) A telkek beépítésének hagyományai szerint a gazdálkodás célját szolgáló 
épület a gazdasági udvar végén keresztbefordítottan keresztcsűrök is 
elhelyezhetők, ez esetben is biztosítani kell a hátsókertbe való bejárást. 

 (3) A kialakult építési övezetekben maximum két telek vonható össze. Az 
újonnan kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége 40,0 m. 

 (4) A terület-felhasználási mód a következő építési övezetekre tagozódik, ahol 
az övezeti előírások: 

  a) az Lf-1 jelű építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K – 900 m2, 
  2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: K – 18 m, 
  3. A beépítési mód: zártsorú, hézagosan zártsorú, 
 4. A megengedett legnagyobb építménymagasság:  K – 7,5 m, de a kialakult 

utcai homlokzatmagassághoz igazodni kell, 
  5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:30%, 
  6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%, 
  7. Az épületek utcai homlokzatán tetőtéri erkély, loggia nem létesíthető, 

8. Az épületek előkert nélkül, illetve az utcában kialakult előkerti mélységgel 
lehet elhelyezni. 

  b) az Lf-2 jelű építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület: K – tovább nem oszthatók, 
  2. A beépítési mód: K, vagy zártsorú, 
  3. A megengedett legnagyobb építménymagasság: K – 7,5 m, 
  4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 
  5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. 
  c) az Lf-3 jelű építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K – 600 m2, 
  2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: K – 15, 
  3. A beépítési mód: K, oldalhatáron álló, 
  4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
  5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 
  6. A zöldfelület legkisebb mértéke: K – 40%. 
  d) az Lf-4 jelű építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K – 1200 m2, 
  2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: K – 20 m, 
  3. A beépítési mód: K, oldalhatáron álló, 
  4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
  5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 
  6. A zöldfelület legkisebb mértéke: K – 40%. 
 (5) Ahol a terv külön nem jelöli, a területen az elő-, oldal- és hátsókert méretét 

az OTÉK 35.§-a szerint kell meghatározni. 
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 (6) A területre vonatkozó részletes előírások: 
a) A területen a kialakult egységes karakter megőrzése érdekében csak olyan 
építmények építhetők, amelyek illeszkednek a terület történeti 
hagyományaihoz, a beépítés karakteréhez, a telek adottságaihoz, valamint a 
rendeltetésük követelményeihez. A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés 
anyagát, az épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell 
kialakítani, illetve megválasztani. Az épületek tömegéből adódó változatos 
tetőformák, a hagyományokban gyökerező kontyolások és fióktetők 
alkalmazása ajánlott.  
b.) Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az adott 
épületen csak egységes építőanyagok (tetőfedés, homlokzatképzés, stb.), 
egységes színezés alkalmazható. Az épület portáljait a teljes épületre 
egymással összhangban, egységesen kell kialakítani. 
c.) A héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű 
legyen. 
d.) Lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) legfeljebb 4,0 m 
építménymagasságú, a helyi hagyományoknak megfelelő kialakítású, 
anyaghasználatú lehet. 

 (7) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató Lf-1-4-ig 
építési övezetekben 0,5. 

Településközpont (vegyes) területek (Vt) 

19. § (1) A területen az OTÉK 16.§-ában megnevezett építmények 
helyezhetők el. 

 (2) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a községközpont és 
környezetének területe tartozik. 

 (3) A terület-felhasználási mód a következő építési övezetekre tagozódik, ahol 
az övezeti előírások: 

  a) a Vt-1 jelű építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K-600, 
  2. A beépítési mód: zártsorú, hézagosan zártsorú, 
  3. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5-7,5 m, 
  4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 70%, 
  5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 20%. 
  b) a Vt-2 jelű építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K – 1000 m2, 
  2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m, 
  3. A beépítési mód: oldalhatáron álló, 
  4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
  5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, 
  6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. 
 (4) A területre vonatkozó részletes előírások: 

a.) A területen a kialakult egységes karakter megőrzése érdekében csak olyan 
építmények építhetők, amelyek illeszkednek a terület történeti 
hagyományaihoz, a beépítés karakteréhez, a telek adottságaihoz, valamint a 
rendeltetésük követelményeihez.  
b.) Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az adott 
épületen csak egységes építőanyagok (tetőfedés, homlokzatképzés, stb.), 
egységes színezés alkalmazható. Az épület portáljait a teljes épületre 
egymással összhangban, egységesen kell kialakítani. 
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c.) Az épületek tetőzete a hagyományos formákhoz igazodó, magastetős 
konstrukcióban készülhet. 
d.) A héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű 
legyen. 

 (5) Az övezetben raktárak, garázsok az utcára közvetlenül nem nyithatók, azok 
meg-közelítésére az utca felől kapuval lezárt átjárót, vagy tömör kerítést kell 
létesíteni. 

 (6) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5. 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 

20. § (1) A területen az OTÉK 19.§-ában megnevezett építmények 
helyezhetők el. 

 
 (2) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a nagyközségben meglévő és 

tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek tartoznak. 
 (3) A terület-felhasználási mód övezeti előírásai a következők: 
  a) A kialakítható legkisebb telekterület mérete: 600 m2, 
  b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m, 
  c) A beépítési mód: oldalhatáron álló, szabadonálló, 
  d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
  e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60%, 
  f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 20%. 
 (4) A szabályozási terven jelölt helyeken védő zöldsáv alakítandó ki beültetési 

kötelezettség alapján. 
 (5) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0. 

Ipari gazdasági terület (Gip) 

21. § (1) A terület-felhasználási egységben elsősorban az ipari, 
energiaszolgáltatási és településgazdálkodási helyezhetők el. 

 (2) A területen nem helyezhető el: 
  a) egészségügyi, szociális épület, 
  b) roncsautó tároló és bontó telepek. 
 (3) E terület-felhasználási egységbe a nagyközségben meglévő és tervezett 

üzemi területek tartoznak. 
 (4) A terület-felhasználási mód övezeti előírásai a következők: 
  a) A kialakítható legkisebb telekterület mérete: 1200 m2, 
  b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 30 m, 
  c) A beépítési mód: szabadonálló, 
  d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
  e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50%, 
  f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 25%. 
 (5) A szabályozási terven jelölt helyeken védő zöldsáv alakítandó ki beültetési 

kötelezettség alapján. 
 (6) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,0. 

Különleges területek (K) 

22.§ (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 
elhelyezendő építmények különlegessége miatt (jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet 
igényelnek) és más beépítésre szánt terület-felhasználású területektől 
eltérnek. 
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 (2) A terület-felhasználási mód a következő építési övezetekre tagozódik, ahol 
az övezeti előírások: 

  a) K-t jelű (temető, kálvária) építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: tovább nem osztható, 
  2. A beépítési mód: szabadonálló, 

3. A megengedett legnagyobb építménymagasság a harangláb harangtorony 
kivételével: 4,5 m, 

  4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, 
  5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. 
  b) K-sp jelű (sport) építési övezetben: 
  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: tovább nem osztható, 
  2. A beépítési mód: szabadonálló, 

3. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
  4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10%, 
  5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 60%. 

c) A K-hu jelű (szeméttelep ) övezet, 
d) A K-b jelű (bányaterület) övezet, 
e) A K-szv jelű (szennyvíztisztító) övezete, 
f) A K-R Rekreációs Öko Centrum (ROK) területét a következő alövezetekre 
tagozódik, amelyek övezeti előírásai: 

 1. K-R-1 jelű építési övezetben: 
1.1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: szabályozási terv szerint, 
1.2. A kialakítható legkisebb szélességi mérete: szabályozási terv szerint, 

  1.3. A beépítési mód: szabadonálló, 
  1.4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 6 m, 
  1.5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 

1.6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. 
 2. K-R-2 jelű építési övezetben: 

2.1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: szabályozási terv szerint, 
2.2. A kialakítható legkisebb szélességi mérete: szabályozási terv szerint,
   
2.3. A beépítési mód: zártsorú, 

  2.4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 10 m, 
  2.5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, 

2.6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 
 3. K-R-zf jelű építési övezetben: 

3.1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: szabályozási terv szerint, 
3.2. A kialakítható legkisebb szélességi mérete: szabályozási terv szerint,
   
3.3. A beépítési mód: zártsorú,  

  3.4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
  3.5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2%, 

3.6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 90 %. 
 4. K-U jelű építési övezetben: ROC közlekedési terület. 

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEI 

Közlekedési, közmű-elhelyezési, terület 

23. §  (1) E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 26.§ (1) és (3) 
bekezdésben leírt célra szolgál. 
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 (2) Közút területét – szélességben, vagy hosszúságban – ütemezve kialakítani 
nem szabad. 

 (3) Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek 
védőtávolsága (OTÉK) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a 
szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket. 

 (4) A közutak felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 (5) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a 

közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell. 
 (6) Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42.§ (7) bekezdése szerint fásítani 

kell. 
 (7) A zárt szennyvíztárolót úgy kell elhelyezni, hogy abból csatornázás esetén 

a szennyvíz közvetlenül a közcsatornába köthető legyen. 
 (8) A szennyvízcsatorna elkészültével az arra történő rácsatlakozás kötelező. 

Zöldterület 

24. §  (1) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a közparkok (Z) 
tartoznak. 

 (2) A területen legfeljebb 3,0 m építménymagasságú építmények helyezhetők 
el. 

 (3) A közparkokban az OTÉK 27.§ (4) és (5) bekezdése szerint 
szabadonállóan helyezhető el építmény. 

 (4) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos 
fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. 

Erdőterület 

25. § (1) E terület-felhasználási egységbe (területbe) védelmi célú (Ev) és 
gazdasági (Eg) valamint a ROC területén (Et) turisztikai rendeltetésű erdők, 
illetőleg az ilyen célra kijelölt területek tartoznak, azok besorolását a mindenkor 
érvényes erdőgazdálkodási üzemterv tartalmazza. 

 (2) A területen – a kilátótornyok kivételével – építmények nem helyezhetők el, 
kivéve a gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének 
megfelelő gazdasági, szolgálati és vadgazdálkodási építmények 
elhelyezhetők művelési ágból történő kivonással. 

 (3) A közhasználatra szánt védőerdő területeit erdészeti eszközökkel min. 
60%-os borítottsággal kell beültetni, több szinten kialakítani. 

 (4) Erdőtelepítésnél, fasorok létesítésénél elsősorban a tájra jellemző, 
őshonos, hosszú életű fafajokat kell alkalmazni. 

 (5) Az erdősítési programokat lehetőleg a másképpen gazdaságosan nem 
hasznosítható földterületeken kell megvalósítani. 

 (6) Et jelű turisztikai erdő övezeti előírásai: 
  a) A kialakult telkek területe tovább nem oszthatók, 
  b) A kialakult telkek szélességi mérete tovább nem csökkenthetők, 
  c) A beépítési mód szabadonálló, 
  d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
  e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 1%, 
  f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 90%. 

Vízgazdálkodási terület 
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26. §  (1) E terület-felhasználási egységbe az OTÉK 30.§ (1) bekezdése 
szerinti területek, valamint a vízműterületek tartoznak, ahol az OTÉK 30.§ (2) 
bekezdése szerint lehet építményeket elhelyezni. 

 (2) A terület-felhasználási mód a következő övezetekre tagozódik: 
  a) V-1 jelű terület: vízgazdálkodási terület, tó, 
  b) V-2 jelű terület: vízgazdálkodási terület, árok, patak, 
  c) V-3 jelű terület: vízgazdálkodási terület, vízmű terület, 
  d) V-4 jelű terület: vízgazdálkodási terület, mocsár, vízállás. 
 (3) A Méhész patak számára, mely távlatban is önkormányzati tulajdonban 

marad a további tervezések során, a végleges nyomvonal kialakulásakor telek 
alakítandó ki. 

Mezőgazdasági terület 

27. § (1) E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 29.§-a szerinti célt 
szolgálja. 

 (2) A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: 
  a) általános (szántó és gyepterület)  Má, 
  b) kertes terület    Mk. 
 (3) Az előírások szerint maximálisan beépített földrészlet tovább nem osztható. 
 (4) Általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti előírásai a következők: 

a.) Az övezet területén erdő is létesíthető. 
b.) Ebbe az övezetbe sorolandók a szabályozási tervben jelölt szántó (Má-0), 
(Má-1), gyep (Má-2) művelési ágak területei. 
c.) Az Má-0 jelű övezet nem beépíthető. 
d.) A gyep (Má-2) művelési ágú földrészletek nem beépíthetők, ezeken a 
területeken épület nem helyezhető el. 
e.) Szántó művelési ágú földrészleten építmény csak 50 000 m2-nél nagyobb 
(minimum 100 m szélességű) telekterületen helyezhető el.  
f.) Az Má-1 jelű övezetben az e.) pontban jelölt földrészleteken a maximális 
beépítettség 3%. Az épület földszintes, legfeljebb 4,50 m építménymagasságú 
lehet. A legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben 
meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, 
stb.) magassága, amely legfeljebb 20 m lehet. 
g.) Magastető esetén a tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, 
az épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani, illetve 
megválasztani. Az illeszkedési feltétel teljesítésének igazolásához az 
önkormányzat és a tervező kérheti a területi főépítész állásfoglalását. 
h.) A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra 
kijelölt ürítő helyre kell szállítani. 
i.) Épület a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re helyezhető el. 

 (5) Birtoktest – birtokközpont kialakítására vonatkozó szabályok: 
a) A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki az 
OTÉK 29.§ 5. pontja szerint. 
b) A 3%-os beépíthetőség a birtoktestet alkotó földrészletekre külön-külön 
vonatkozik. 
c) A beépíthetőség alapján kiszámított épületeket a birtokközpont, vagy 
indokolt esetben kiegészítő központ telkén is el lehet helyezni, ha 

 1. a telek területe a minimális 10 000 m2-t eléri, 
 2. a létesítmény nincs a szomszédos telekre korlátozó hatással, 
 3. a beépítettség a 45%-ot nem haladja meg. 
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d) A birtokközpontban/kiegészítő központban legfeljebb 7,5 m 
építménymagasságú épületek létesíthetők. A legnagyobb építménymagasság 
értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból 
szükséges építmények (kémény, stb.) magassága, amely legfeljebb 20 m 
lehet. 

 (6) A termőföldön történő beruházásokat a talajvédelmi beruházások 
károsítása nélkül kell megvalósítani. 

 (7) Gondoskodni kell a meliorációs beruházások során elkészült úthálózat 
fenntartásáról. 

 (8) Telkesítéseknél, az úthálózat módosításainál úgy kell eljárni, hogy az ne 
segítse elő a deflációs, eróziós kártételek, valamint szélsőséges vízháztartási 
helyzet kialakulását. 

 (9) A kertes mezőgazdasági terület a szabályozási terven Mk jellel megjelölt 
mező-gazdasági rendeltetésű terület, amely külön övezeti előírásai a 
következők: 
a) A területen minimum 800 m2-es, minimum 16 m-nél szélesebb közútról 
vagy magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki. 
b) A 6000 m2-nél nagyobb földrészleteken egy, a 3%-os beépítettség felét 
meg nem haladó alapterületű lakóépület, vagy ideiglenes tartózkodásra is 
alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince 
és közműpótló berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt 
alakítható ki. 
c) A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az 
elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli 
víztelenítés, stb.)a szomszédos telkek használatát ne zavarják.  
d) Az előkert mélysége minimálisan 5,00 m, de nem lehet kevesebb, mint a 
dűlőút tengelyétől mért 10 m. 
e) Az épületek kialakításával kapcsolatos előírások: 
1. A földrészleten felvonulási épületet csak a gazdasági épületre kért érvényes 
építési engedély birtokában lehet létesíteni, és az csak az épület használatba 
vételi engedélyének megadásáig maradhat fent. 
2. Az épület földszintes, legfeljebb 4,00 m-es építménymagasságú lehet. Az 
épület tetőtere beépíthető. 
3. Magastető esetén a tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az 
épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani, illetve 
megválasztani. 
f) A Pince, kerítés, támfal kialakításával kapcsolatos előírások: 
1. Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan vagy attól különállóan 
helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell 
lennie. A pince közterület, vagy a szomszédos telek alá nem nyúlhat, illetve 
azt maximum 1 m-re közelítheti meg, ide értve a pince takarását szolgáló 
dombot is. 
2. Kerítés a dűlőút tengelyétől minimum 10 m-re helyezhető el. A kerítés 
legfeljebb 2,0 m magas, anyaga fa, vagy drótfonat lehet, de élő sövény is 
létesíthető. 
3. A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket 
természetes földművekkel (rézsűkkel), támfalakkal kell kialakítani. A támfal 
magassága az 1,5 m-t nem haladhatja meg.  

 (10) Szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíz, szennyvíziszap és a 
településen keletkező egyéb nem veszélyes hulladék, valamint hígtrágya csak 
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a talaj szennyezése nélkül helyezhető ki termőföldre, a talajvédelmi hatóság 
engedélyével.” 

 
6. § Az Ör. III. Fejezet 28., 29., 30. és a 31. §-a és az azokat megelőző alcímek 

helyébe rendre a következő rendelkezések lépnek: 
 „III. FEJEZET 

Értékvédelem 

Műemlékek védelme 

28. § (1) A település országos műemléki védelem alatt álló épületeit a rendelet 
2. melléklete tartalmazza. 

 (2) A melléklet szerint védett ingatlanokat, a védett épületeket és azok 
műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel. 

Helyi védett épületek 

29. §  (1) A szabályozási terv készítése során elvégzett építészeti 
értékvizsgálat alapján helyi védelemben (HV) részesült épületek listáját a 
rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 (2) A helyi védelemben részesült épületek körét bővíteni, illetve szűkíteni a 
megyei fő-építész szakvéleménye alapján lehet. 

  (3) A helyi védelem kiterjed az épületek, építmények teljes tömegére, 
szerkezetére, anyagaira, díszítésére, színezésére és közvetlen környezetére, 
(telkére, hozzá tartozó területére), és kiterjedhet kerítésére, kapuzatára, a 
csatlakozó terület kialakítására, burkolatára. 

30. §  (1) A védett épületek felújítási (bővítési) munkái során az épületek 
építészeti alaktani rendje / alapvető tömege, utcai és udvari (tornácos) 
főhomlokzata, azokon a nyílás-rend, tagozatok - lényegében a védelem tárgya 
- nem változhat. 

 (2) Védett épület bővítése az oldalhatár mentén, ill. rövid keresztszárnnyal 
az udvari részen történhet. A keresztszárny a lakóház eredeti főbejárata 
(konyhai bejárat) után helyezhető el, így a lakóház eredeti tömegéből és 
tornácából a nagyobb rész érintetlen maradhat. 

31. §  (1) A tulajdonos köteles az épület, építmény jó karban tartásáról 
gondoskodni, azt a meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni. 

 (2) Ha a védelem érdeke megköveteli, az első fokú építési hatóság 
elrendelheti a védett épület jó karban tartására vonatkozó kötelezettség 
teljesítését, elrendelheti a korábban, vagy engedély nélkül kivitelezett - a 
védelem tárgyát torzító - átalakítások, toldások, stb. helyreállítását. 

 (3) A védett épületek helyreállítási, állagmegóvási munkáit az Önkormányzat 
indokolt esetben támogathatja. 

 (4) Utcakép védelem (védett településkép): a képviselőtestület által védetté 
nyilvánított utcakép az épített és táji környezet együttese. A védett 
településkép az épített és természetes környezet elemeit egyaránt magába 
foglalja, így különösen az épület homlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, 
növényeket, közterületi bútorzatokat és burkolatokat. A védett település-kép 
része lehet a terület használati módja.” 

 
7. § Az Ör. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „33.§ (1) Általános követelmények: 
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a) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező 
területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.   
b) Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a 
környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem 
csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A 
beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
c) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, 
rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján 
gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi 
kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek 
betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírásai szerint.  
d) Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a 
közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-
elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek 
megvalósítására szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és 
kivitelezése kötelező.  
e) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról 
minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba 
csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek 
betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.  
f) A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett 
területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról” szóló vízügyi 
követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak meg-felelő védősáv 
fennmaradását biztosítani kell.  
g) A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi 
előírásokat érvényesíteni kell.  
h) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést 
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti 
levegő bűzzel való terhelése.  
i) Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az 
engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.  
j) A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény 
technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.  

 (2) A környezetterhelési határértékek: 
a) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák 
üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket 
és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket.  
b) Élővízbe bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a 
szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be 
kell tartani.  
c) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve 
üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési 
határértéket a zajtól védendő területeken.  
d) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy 
megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság 
meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, 
illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési 
határértékek teljesülését.  
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e) Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását 
eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési 
határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett 
forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések 
alkalmazását kell szükség esetén előírni.  
f) Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű 
használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen 
belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő 
együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.  

 (3) Speciális eljárási szabályok: 
a) A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló 
intézkedéseket.  
b) Mágocs a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint 
érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti 
vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, 
illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – 
engedély alapján - történhet.  
c) Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
d) A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 
tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése 
alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint.  
e) Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos 
érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, 
határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket 
érvényesít.  
f) Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
g) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének megelőzése, 
csökkentése érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell az előírásokat és 
a “helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.  
h) A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes 
hulladékokra - gondoskodni kell. A kommunális hulladékot szervezetten kell 
gyűjteni, majd a tervezési területről el kell szállítani a kijelölt és fogadó kész 
lerakó helyre. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek 
engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő 
elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.  
i) A keletkező állati tetemeket fehérje-feldolgozójába kell szállítani, helyben 
elásni tilos!” 
 
 
 
 

8. § Az Ör. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „35. §  (1) A szabályozási tervben foglalt feladatok megvalósítása 

érdekében – azok aktualitása esetén – az Étv. 17.§-ában foglalt sajátos 
jogintézmények működtethetők jelen szabályozási terv keretén belül, külön 
önkormányzati rendelet szerint. 
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 (2) Jelen rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos 
jogintézményekkel él: 

  a) Építésjogi követelmények: 
1. A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető 
el (ki-vételt képeznek ez alól a közterületen, zöldterületen történő építések). 
2. A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő 
építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését, vagy használati módját 
megváltoztatni csak akkor szabad, ha: 
2.1. a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja, 
2.2. közérdeket nem sért, 
2.3. az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát 
veszik igénybe, és biztosított, hogy az építmények a telek területe nélkül nem 
idegeníthetők el. 

  b) Elővásárlási jogi követelmények: 
1. Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot a szabályozási terv szerint 
kialakítandó új közterületek területeire. 
2. Ezen ingatlanokon az elővásárlási jog gyakorlása előtt is csak olyan építési 
munkák, valamint telekalakítás végezhető, mint amilyen a szabályozási 
tervnek megfelel, továbbá amit az Étv. 22.§-a tartalmaz. 

  c) Településrendezési kötelezések: 
1. Helyrehozatali kötelezettség: lásd: Építészeti értékek esetében, 
2. Beültetési kötelezettség: közérdekű környezetalakítás céljából a terv a 
szabályozási terven jelölt helyeken és területeken (fasorok, védő-erdő sávok) 
fásítást ír elő. 

  d) Helyi lakó- és kiszolgáló út céljára történő lejegyzés: 
1. A tervezett lakó- és kiszolgáló út létesítésére, szélesítésére kijelölt 
területsávok.” 

 
9. §     (1)      Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.   
 (2)      Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
 (3)      Az Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
 (4)      Az Ör. új, a rendelet 4. mellékletében található 5. melléklettel egészül ki. 
 (5)      Az Ör. 1. § (3) bekezdésében megnevezett új, a rendelet 5. mellékletében 

található 6. melléklettel egészül ki. 
(6)      Az Ör. 1. § (3) bekezdésében megnevezett új, a rendelet 6. mellékletében 

található 7. melléklettel egészül ki. 
 

10. §  Hatályát veszíti az Ör. 
a) 3. §-a, 
b) 5. §-a, 
c) 10. §-a, 
d) 11. §-a, 
e) 12. §-a, 
f) 32. §-a, 
g) 34. §-a. 
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11. § E rendelet 2016. szeptember 15-én lép hatályba.  
 
 

 

                                                     

  Hőnig Mária dr. Morvay Klaudia
 polgármester    jegyző 
 

                                                       
 
 
Záradék: 
Megalkotta: a Képviselő-testület  2016. augusztus 16-i ülésén. 
Kihirdetve: 2016. augusztus 25-én. 

 

 

 

dr. Morvay Klaudia 
          jegyző 
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1. melléklet a 8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 3/2006. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

az út jele, neve 
kategóriája tervezési  

 
osztálya 

szabály. 
széles-

sége (m) 

övezeti 
 

jele 
meglévő tervezett 

M9 út   autóút K.II.B 60 KÖu-1 

6534 út nyugati és  
elkerülő szakasza 

összekötő út  
gyűjtőút 

K.V.B 30 KÖu-2 

6534 út átkelési és keleti 
szakasza, Rákóczi F. u. 

gyűjtőút 
összekötő út 

B.V.c-C 
K.V.B 

14 – 24 
30 

KÖu-2 

6539 út átk. szak., 
863/2 hrsz. 

gyűjtőút 
 

K.V.C 22 KÖu-2 

6539 út átk. szak., 
Ady, Szabadság, Dózsa u. 

gyűjtőút 
 

K.V.C 
B.V.c-D 

8 - 46 KÖu-2 

6539 út keleti szak. összekötő út  
 

K.V.B 30 KÖu-2 

65174 út déli szak., 
 

bekötő út K.VI.B 30 KÖu-2 

65195 út külterületi szak. összekötő út  K.V.B 30 KÖu-2 

65195 út átkelési szak., 
Ságvári E., Ady E. u. 

gyűjtőút 
 

K.V.C 13 - 36 KÖu-2 

Szabadság u. gyűjtőút 
 

B.V.c-C 12 - 18 KÖu-2 

nyugati elkerülő út északi szak. 
déli szak. 

kiszolg.út 
egyéb út 

gyűjtőút B.V.c-C 
K.V.C 

20 
30 

KÖu-2 

keleti elkerülő út egyéb út 
 

gyűjtőút K.V.C 30 KÖu-2 

üdülőterületi  
főutca 

 gyűjtőút B.V.c-C 20 KÖu-2 

Ságvári E. u. kiszolgáló út K.VIII.C 15 KÖu-3 

Barátság, Béke, Gagarin u. 
 

kiszolgáló út 
 

K.VIII.C 12 - 18 KÖu-3 

Árpád u. 
 

kiszolgáló út 
 

B.VI.d-C 
K.VIII.C 

8 – 20 KÖu-3 

Móra köz, Jókai, Madách u. kiszolgáló út 
 

B.VI.d-C 7 – 15 KÖu-3 

Dózsa (528 hrsz.), József A., 
Vörösmarty, Damjanich, 
Hunyadi u. 

 
kiszolgáló út 

 

 
 

K.VIII.C 

6 – 22  
KÖu-3 

65174 út átk. szak., 
Széchenyi u. 

gyűjtőút 
 

kiszolgáló 
út 

B.VI.d-C 11 - 18 KÖu-3 

Petőfi S. u. kiszolgáló út B.VI.d-C 8 KÖu-3 
 

Deák F., Kossuth L. u. kiszolgáló út B.VI.d-C 12 KÖu-3 
159, 437, 502, 544/5, 692, 693/1, 
747, 773, 803, 904, 985, 1012,  

kiszolgáló út B.VI.d-D 3 – 12 KÖu-3 

új lakóutcák  kiszolgáló 
út 

B.VI.d-C 12 KÖu-3 
 

mezőgazdasági utak 
 

egyéb út K.VIII.C 10 - 15 KÖu-3 
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2. melléklet a 8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 3/2006. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1. Műemléki védelem alatt álló épület: 
Római katolikus templom (törzsszáma: 342.; címe: Templom tér., 540. Hrsz.) 
 
 
2. A műemlék műemléki környezete: 
293, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 503, 506, 
508, 510, 513, 530, 540, 541/1, 541/2, 542, 538/1, 538/2 Hrsz. 
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3. melléklet a 8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 
4. melléklet a 3/2006. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez 

5.  
MÁGOCS közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek listája 
 
1. Nyilvántartott régészeti lelőhely:  
 
I. Mágocs-Kolostor dűlő 
A lelőhely azonosító száma: 23836 
Térképlap: EOV 24-134  
Hrsz.: 0270 
 
II. Mágocs-Gyógyszertár 
La Tene kori sír(ok) 
Térképlap: EOV 24-134 
 
III. Mágocs-Ady u. 90.  
Római kori temető  
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 926 
 
IV. Mágocs-József Attila u. 39. (Schuster János kertje) 
Római kori telepnyom, villa maradványa (?) 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 125 
 
V. Mágocs-Templom tér 
Késő római festett sírkamra maradványa 
Térképlap: EOV 24-134 
 
 
2. Régészeti érdekű terület: 
 
VI. Mágocs-Szőlőhegy 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0132, 0133/3 (?) 
 
VII. Mágocs-Hosszúszó 
Őskori telep, Lengyeli kultúra 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0308 (?) 
 
VIII. Mágocs-Flasits József szőlője  
kelta éremlelet 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0281/2 (?) 
 
IX. 1. Mágocs-Hundsberg 
Őskori telep – Dunántúli Vonaldíszes Kerámia népe 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
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IX.2. Mágocs-Hundsberg 
Őskori telep – Lengyeli kultúra 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 
IX.3. Mágocs-Hundsberg 
Őskori telep és temető  
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 
IX.4. Mágocs-Hundsberg hegy  
(Pesti I. 4/220. Pécs, 1982. 65.) 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 
IX.5. Mágocs-Hundsberg hegy  
(Pesti I. 4/220. Pécs, 1982. 65.) 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 

X. Györgyi, Györgyi-puszta 

Térképlap:EOV 24-134, 24-132 
 

XI. Hosszúszó 

Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0308 (?) 
 
XII. Kápás 
(Pesti I. 4/235., 255.  Pécs, 1982. 65-66.) 
Térképlap: EOV 24-321 
 
XIII. Vargyas 
Térképlap: EOV 24-312 
Hrsz.: 040 
 
XIV. Olaszfalu 
Térképlap: EOV 24-312 
Hrsz.: 036/4 
 
XV. Mágocs, Kispuszta és Falugyörgyi között 
Őskori telep – Zóki és Somogyvár –Vinkovci kultúra 
Térképlap: EOV 24-141 
Hrsz.: 0185/1 
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4. melléklet a 8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 
5. melléklet a 3/2006. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
Natura 2000 területekhez tartozó „Különleges természet-megőrzési terület” hrsz-ai 
 
0147/3a, 0147/3b, 0151, 0153, 0154, 0155/a, 0155/b, 0156/a, 0158/a, 0158/b, 0159/1, 
0159/2, 0159/3, 0163/15, 
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5. melléklet a 8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 
6. melléklet a 3/2006. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez 
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6. melléklet a 8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 
7. melléklet a 3/2006. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS - 2016 

 

48 

 

A helyi rendelet rendelettervezetben szereplő módosítását a – jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak szerint indokolom: 

 
Általános indokolás 

 
Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 3/2006 (IV. 01.)  
önkormányzati rendeletet módosító  

8/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletéhez 
 

A 3/2006 (IV. 01.) önkormányzati rendelttel megállapított, Építési Szabályzat (a 
továbbiakban: HÉSZ) tervi tartalmán történő változtatásához fűződő gazdasági érdekek, 
illetve a megváltozott jogszabályi környezet szükségessé tették egy új módosítási eljárás 
elindítását. Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2015. (XI. 24.) számú 
határozatában döntést hozott a módosító eljárás elindításáról. Az előkészített 
településrendezési eszköz módosítások szükségessé teszik Mágocs Város Építési 
Szabályzatának megállapításáról szóló 3/2006 (IV. 01.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban alaprendelet) jelen módosítását. 
 

Részletes indoklás 
 

Az 1. §-hoz 
A rendelkezés pontosítja a rendelet hatályára vonatkozó előírásokat a megváltozott 
jogszabályi környezetnek megfelelően, a szakasz formai megjelenését a jelenleg hatályos 
elvárásoknak megfelelően alakítja át, valamint a megnevezi a rendelet részét képező rajzi 
mellékleteket, amely a módosítást követően a rendelet6. és 7. mellékletét képezik. 
 

A 2. §-hoz 
A rendelkezés pontosítja az engedélyezés általános szabályaira vonatkozó előírásokat a 
hatályon kívül helyezett szakági jogszabályokra történő szakaszok módosításával, valamint 
a szakasz formai megjelenését a jelenleg hatályos elvárásoknak megfelelően alakítja át. 
 

A 3. §-hoz 
A rendelkezés pontosítja a geológiai és bányászati általános előírásokra vonatkozó 
szabályokat az indokolatlan szakági jogszabályokra történő hivatkozásokat tartalmazó 
szakaszok módosításával, valamint a szakasz formai megjelenését a jelenleg hatályos 
elvárásoknak megfelelően alakítja át. 
 

A 4. §-hoz 
A rendelkezés az Ör. 6-9. §-át módosítja, amely során az indokolatlan szakági 
jogszabályokra történő hivatkozásokat, a hatályon kívül helyezett jogszabályokra történő 
hivatkozásokat törli és pontosítja, valamint a szakasz formai megjelenését a jelenleg 
hatályos elvárásoknak megfelelően alakítja át. 
Továbbá az állami főépítész kérésének megfelelve az önálló hirdető-berendezések 
létesítésének szabályai kerülnek felülvizsgálatra.  
 
 
 

A 5. §-hoz 
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A rendelkezésaz Ör. II. Fejezet 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. 
és 27. §-át vizsgálja felül, amely során az indokolatlan szakági jogszabályokra történő 
hivatkozásokat, a hatályon kívül helyezett jogszabályokra történő hivatkozásokat törli és 
pontosítja, valamint a szakasz formai megjelenését a jelenleg hatályos elvárásoknak 
megfelelően alakítja át. 

 
A 6. §-hoz 

A rendelkezésaz Ör. III. Fejezet 28., 29., 30. és a 31. §-át vizsgálja felül, amelyek az 
értékvédelem szabályait tartalmazzák. A módosítás során az indokolatlan szakági 
jogszabályokra történő hivatkozásokat, a hatályon kívül helyezett jogszabályokra történő 
hivatkozásokat törli és pontosítja, valamint a szakasz formai megjelenését a jelenleg 
hatályos elvárásoknak megfelelően alakítja át. 
 

A 7. §-hoz 
A rendelkezés pontosítja, aktualizálja a környezet és természetvédelmi szabályokat a 
megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően, valamint a szakasz formai 
megjelenését a jelenleg hatályos elvárásoknak megfelelően alakítja át. Továbbá a 
jogszabályi hivatkozások a rendelet függelékében kerültek átemelésre annak érdekében, 
hogy azok változása ne tegye az építési szabályzatot elavulttá.  
 

A 8. §-hoz 
A rendelkezés pontosítja, aktualizálja az egyes sajátos jogintézményekre vonatkozó 
előírásokat, továbbá a szakasz formai megjelenését a jelenleg hatályos elvárásoknak 
megfelelően alakítja át. 
 

A 9. §-hoz 
A rendelkezés módosítja a rendelet mellékleteit annak érdekében, hogy azok megfeleljenek 
a jogszabályalkotás szabályainak. Továbbá a korábban a rendelet szövegében található 
közutakra adatait tartalmazó táblázattal került módosításra a rendelet 1. melléklete, valamint 
a szabályozási tervlapok a rendelet 6. és 7. mellékletébe kerültek beillesztésre.   

 
A 10. §-hoz 

A rendelkezés azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek hatályukat vesztik más 
jogszabállyal való ütközés, vagy okafogyottságuk miatt. 

 
A 11. §-hoz 

A rendelkezés tartalmazza a rendelet hatálybalépésének idejét, amely a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján került meghatározásra. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi építési szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben: 
 



MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS - 2016 

 

50 

 

MÁGOCS község Önkormányzata Képviselőtestülete 
3/2006. (IV.01.)rendelete 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 
a módosító 10/2006. (XII. 27.), a 17/2015. (XII. 14.) és a 8/2016. (VIII. 25.) 
önkormányzati rendeletével egységes szerkezetben 

 
 
 
 

Mágocs község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 
az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak 
megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének 
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével 
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába 
foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg. 
 
 
A rendelet hatálya 
 

1.§1 (1) E rendelet hatálya Mágocs város közigazgatási területére (továbbiakban: a terv 
területe) terjed ki.  

 
 (2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más 

építményt (a műtárgyakat is ide érve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, 
átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 
hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag 
e rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával 
szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai alkalmazandók. 

 
 (3) A rendelet a HÜBNER Tervező KFT 22/2006. munkaszámú dokumentációjának 

V-2, V-3 rajzszámú tervlapjaival együtt érvényes, amelyek e rendelet 6. és 7. 
mellékletét képezik. 

 
 
I. FEJEZET 

 
Az engedélyezés általános szabályai 
 

2.§2 (1) A földmunkával járó beruházások tervezése és engedélyezése során a kulturális 
örökségvédelemről szóló törvény (2001. évi LXIV. törvény) rendelkezéseit 
érvényre kell juttatni. 

 
 

3.§3 
 

Geológiai és bányászati általános előírások 
 

                                            
1 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
2 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 10.§ a) pontja. Hatályát veszítette 2016. szeptember 15-től. 



MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS - 2016 

 

51 

 

4.§4 (1) A bevágásokkal, tereplépcsőkkel tagolt területek beépítése előtt 
mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra alapozva kell tisztázni a beépítés 
feltételeit. A bevágások peremvonalát kísérő építési helyeket, vonalakat úgy kell 
kijelölni, hogy a nyitott állapotú bevágások, kőzetfalak esetleges mozgásos 
folyamatai a meglévő, vagy létrehozandó építményeket ne veszélyeztessék. 

 
 (2) A 2 m-nél magasabb nyitott kőzetfallal (nyitott kőzetfal-partfallal, bevágással, 

mélyutakkal, tereplépcsőkkel) érintett területeken az építési hely kijelölését, 
valamint az építmények kialakításának egyedi feltételeit geotechnikai, 
mérnökgeológiai vizsgálatokra kell alapozni. 

 
 (3) Mély fekvésű, magas talajvízállású vízfolyás menti területeken építmények 

létrehozása előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett 
kőzettér állapotát, az építés feltételeit. 

 
 (4) A területet borító kőzetösszlet felszínmozgásos jelenségek kialakulására való 

hajlama és erózióérzékenysége miatt a csapadékvíz elvezetést kiemelt 
gondossággal kell kezelni. Új területek beépítésének feltétele, hogy a 
beépítésre tervezett és közterületeken a felszíni vizek akadálytalan és 
eróziómentes elvezetése biztosított legyen. 

 
 
5.§5 
 

 
Telekalakítási rendelkezések 

 
6.§6 (1) Az új telkek legkisebb méreteit az építési övezeti előírások szerint kell 

megállapítani. 
 
 (2) A korábban kialakított építési telkek akkor is beépíthetőnek minősülnek, ha a 

méreteik csak a kialakításuk idején hatályos előírásoknak felelnek meg. 
 
 
Közterületeken elhelyezhető építmények 
 

7.§7 (1) A község közterületein a következő építmények helyezhetők el: 
  a) hirdető berendezés, 
  b) árusító pavilon, 
  c) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények, 
  d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak), 
  e) szobor, díszkút, 
  f) távbeszélő fülke, 
  g) építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok, 
  h) rendezvények épületei. 
 

                                            
4 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
5 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 10.§ b) pontja. Hatályát veszítette 2016. szeptember 15-től. 
6 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
7 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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 (2) Közterületen építményt az OTÉK 39. és 40.§-a alapján úgy kell elhelyezni, hogy 
az a közterület, közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem 
akadályozhatja. 

 
 

A közművesítés mértéke, közművek elhelyezésének, üzemeltetésének rendje 
 

8.§8 (1) Közművesítettség szempontjából a beépítésre szánt területek teljes 
közművesítettségűnek minősülnek, azaz 

  a) közüzemi energia szolgáltatást (villamos energia és vezetékes gáz), 
  b) közüzemi ivóvíz szolgáltatást, 
  c) közüzemi szennyvízelvezetést, 
  d) közterületi nyitott, vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést 
  kell biztosítani. 
 
 (2) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a 

szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, illetve a 
meglévő területeken a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (zárt 
gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. 

 
 (3) A közművek területigénnyel járó létesítményeit, továbbá a működésük által 

megkövetelt védőterületeket a szabályozási terven jelölt területeken kell 
elhelyezni. 

 

 
Az építmények elhelyezése, kialakítása 
 

9.§9 (1) A területen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes - 
elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek 
adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az 
építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki. 

 
 (2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati 

színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek 
és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék. 

 
 (3) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt 

részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad. 
 
 (4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, 

az utcai építési vonaltól minimálisan 5,0 méteres távolságban keresztszárnnyal 
is bővülhetnek. 

 
 (5) Terepszint alatti építmény az OTÉK 1. sz. melléklete 123. pontja szerint bárhol 

létesíthető, de: 
a) az építési telken csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből, 
b) a terepszint alatti építmény feletti zöldfelületet is csak tetőkertként szabad 

számításba venni az OTÉK 25.§-ában rögzítettek szerint, a terepszint alatti 

                                            
8Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
9Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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főfunkció (pl. üzlet, műhely, stb.) területét a szintterület mutatóban figyelembe 
kell venni. 

 
 (6) Az építési helyen belül az épületet úgy kell elhelyezni, hogy a felszíni vizek 

akadálytalan és eróziómentes lefolyása, ugyanakkor a létrehozott építmények 
állékonysága is biztosított legyen. 

 
 (7) 10 m-nél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen, illetve 

mezőgazdasági területen gyepterületen belül, illetve táj- és természetvédelmi 
területen és a korlátozott használatú mezőgazdasági területeken, továbbá 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén belül nem 
helyezhető el. 

 
 

10.§10 
 
 

11.§11 
 

 
12.§12 
 
 
II. FEJEZET 
 
A belterületi határ megállapítása 
 

13.§13 (1) A község belterületét növelni, illetve csökkenteni a szabályozási terven jelölt 
területtel, a tényleges felhasználás szándékának testületi határozattal történő 
megerősítését követően lehet. 

 
 (2) A tervezett belterület bővítés az igények ismeretében ütemezetten történhet. 

 
 

Településszerkezet, terület-felhasználás 
 

14.§14 (1) A szabályozási terv 
a.) a község közigazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem 

szánt területre, ezeken belül pedig különböző területfelhasználási egységekre 
osztja fel; 

b.) a beépítésre szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit 
különböző építési övezetekbe sorolja; 

c.) a beépítésre nem szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek 
területeit különböző övezetekbe sorolja. 

 
 

                                            
10Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 10.  c) pontja. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
11Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 10.  d) pontja. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
12Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 10.  e) pontja. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
13Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
14Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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15.§15 (1) A község beépítésre szánt területén a következő terület-felhasználási egységek 
vannak: 
a) lakóterület (falusias lakóterület): Lf, 
b) vegyes terület (településközpont vegyes terület): Vt, 
c) gazdasági terület (kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági 

terület):Gksz,Gip, 
d) különleges terület: K. 

 
 
16.§16 (1) A község beépítésre nem szánt területén a következő terület-felhasználási 

egységek vannak: 
a) közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület: KÖ, 
b) zöldterület: Z, 
c) erdőterület: E, 
d) mezőgazdasági terület: M, 
e) vízgazdálkodási terület: V. 

 

 
A szabályozási elemek értelmezése, fogalommeghatározás 

 
17.§17 (1) A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása: az építmények 

egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. 
mellékletének 52. pontja szerint) F/L értéke. 

 
 (2) Megjegyzés:  

a.) az építési övezetek építési használatát tartalmazó előírások a telkekre és 
építménymagasságokra vonatkozó értékek az új telekalakításokra, illetve új 
épületek építésére értendők, 

b.) a K jel a kialakult állapotra utal, 
c.) szintterület mutató: egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy 

telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének 
hányadosa. 
 

 (3) A jelenlegi közterület felőli telekhatár – amennyiben a terv másként nem 
rendelkezik – kötelező szabályozási vonalnak tekintendő. 

 
 
A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEI 

 

Falusias lakóterület (Lf) 
 

18.§18 (1) A területen az OTÉK 14.§ (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények 
helyezhetők el. 

 
 (2) A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre – 

mező- és erdőgazdasági, kézműipari építmény, vendéglátó épület, továbbá a 

                                            
15Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
16Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
17Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
18Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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helyi lakosságot kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület, – vonatkozó 
szabályok: 

 a)A gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet 
nagyobb az építési telek méretének 15%-ánál. A lakótelek beépítettsége a 
gazdálkodás építményeivel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre 
vonatkozó mértéknél. 

 b)Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell 
felhasználni. 

  c)A meglévő gazdasági épület felhasználásakor 
1. állattartó épület esetében a lakóépülettel esetleg meglévő közvetlen 

kapcsolatot meg kell szüntetni, 
  2. a gazdasági épület telekhatáron álló – vagy csorgóközzel a telekhatáron 

álló – épületrészén – falán, tűzfalán – a telekhatárra néző nyílást, 
természetes, vagy mesterséges szellőző-berendezést meg kell szüntetni. 

  d)A gazdálkodás célját szolgáló épület a községben kialakult oldalhatáron álló 
beépítésnek megfelelően oldalhatáron, illetve csorgóközzel az oldalhatárra 
helyezhető el. 

        e)A telkek beépítésének hagyományai szerint a gazdálkodás célját szolgáló 
épület a gazdasági udvar végén keresztbefordítottan keresztcsűrök is 
elhelyezhetők, ez esetben is biztosítani kell a hátsókertbe való bejárást. 

 
 (3) A kialakult építési övezetekben maximum két telek vonható össze. Az újonnan 

kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége 40,0 m. 
 
 (4)A terület-felhasználási mód a következő építési övezetekre tagozódik, ahol az 

övezeti előírások: 
  a) az Lf-1 jelű építési övezetben: 
   1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K – 900 m2, 
   2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: K – 18 m, 
   3. A beépítési mód: zártsorú, hézagosan zártsorú, 

 4. A megengedett legnagyobb építménymagasság:  K – 7,5 m, de a kialakult 
utcai homlokzatmagassághoz igazodni kell, 

   5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:30%, 
   6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%, 
   7. Az épületek utcai homlokzatán tetőtéri erkély, loggia nem létesíthető, 

8. Az épületek előkert nélkül, illetve az utcában kialakult előkerti mélységgel 
lehet elhelyezni. 

  b)azLf-2jelű építési övezetben: 
   1. A kialakítható legkisebb telekterület: K – tovább nem oszthatók, 
   2. A beépítési mód: K, vagy zártsorú, 
   3. A megengedett legnagyobb építménymagasság: K – 7,5 m, 
   4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 
   5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. 
  c) az Lf-3 jelű építési övezetben: 
   1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K – 600 m2, 
   2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: K – 15, 
   3. A beépítési mód: K, oldalhatáron álló, 
   4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
   5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 
   6. A zöldfelület legkisebb mértéke: K – 40%. 
  d) az Lf-4 jelű építési övezetben: 
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   1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K – 1200 m2, 
   2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: K – 20 m, 
   3. A beépítési mód: K, oldalhatáron álló, 
   4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
   5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 
   6. A zöldfelület legkisebb mértéke: K – 40%. 
 
 (5) Ahol a terv külön nem jelöli, a területen az elő-, oldal- és hátsókert méretét az 

OTÉK 35.§-a szerint kell meghatározni. 
 
 (6) A területre vonatkozó részletes előírások: 

a) A területen a kialakult egységes karakter megőrzése érdekében csak olyan 
építmények építhetők, amelyek illeszkednek a terület történeti 
hagyományaihoz, a beépítés karakteréhez, a telek adottságaihoz, valamint a 
rendeltetésük követelményeihez. A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés 
anyagát, az épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell 
kialakítani, illetve megválasztani. Az épületek tömegéből adódó változatos 
tetőformák, a hagyományokban gyökerező kontyolások és fióktetők 
alkalmazása ajánlott.  

b.) Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az adott épületen 
csak egységes építőanyagok (tetőfedés, homlokzatképzés, stb.), egységes 
színezés alkalmazható. Az épület portáljait a teljes épületre egymással 
összhangban, egységesen kell kialakítani. 

c.) A héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű 
legyen. 

d.) Lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) legfeljebb 4,0 m 
építménymagasságú, a helyi hagyományoknak megfelelő kialakítású, 
anyaghasználatú lehet. 

 
 (7) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató Lf-1-4-ig építési 

övezetekben 0,5. 
 

 
Településközpont (vegyes) területek (Vt) 

 
19.§19 (1) A területen az OTÉK 16.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el. 
 
 (2) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a községközpont és környezetének 

területe tartozik. 
 
 (3) A terület-felhasználási mód a következő építési övezetekre tagozódik, ahol az 

övezeti előírások: 
  a) a Vt-1 jelű építési övezetben: 
   1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K-600, 
   2. A beépítési mód: zártsorú,hézagosan zártsorú, 
   3. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5-7,5m, 
   4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 70%, 
   5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 20%. 
  b) a Vt-2 jelű építési övezetben: 

                                            
19 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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   1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: K– 1000 m2, 
   2. A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m, 
   3. A beépítési mód: oldalhatáron álló, 
   4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
   5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, 
   6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. 
 
 (4) A területre vonatkozó részletes előírások: 

a.) A területen a kialakult egységes karakter megőrzése érdekében csak olyan 
építmények építhetők, amelyek illeszkednek a terület történeti 
hagyományaihoz, a beépítés karakteréhez, a telek adottságaihoz, valamint a 
rendeltetésük követelményeihez.  

b.) Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az adott épületen 
csak egységes építőanyagok (tetőfedés, homlokzatképzés, stb.), egységes 
színezés alkalmazható. Az épület portáljait a teljes épületre egymással 
összhangban, egységesen kell kialakítani. 

c.) Az épületek tetőzete a hagyományos formákhoz igazodó, magastetős 
konstrukcióban készülhet. 

d.) A héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű 
legyen. 

 
 (5)Az övezetben raktárak, garázsok az utcára közvetlenül nem nyithatók, azok 

meg-közelítésére az utca felől kapuval lezárt átjárót, vagy tömör kerítést kell 
létesíteni. 

 
 (6) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5. 

 
 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 
 

20.§20 (1) A területen az OTÉK 19.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el. 
 
 (2) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a nagyközségben meglévő és 

tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek tartoznak. 
 
 (3) A terület-felhasználási mód övezeti előírásai a következők: 
  a)A kialakítható legkisebb telekterület mérete: 600 m2, 
  b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 20 m, 
  c) A beépítési mód: oldalhatáron álló,szabadonálló, 
  d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
  e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60%, 
  f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 20%. 
 
 (4) A szabályozási terven jelölt helyeken védő zöldsáv alakítandó ki beültetési 

kötelezettség alapján. 
 
 (5) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,0. 

 
 

                                            
20 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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Ipari gazdasági terület (Gip) 
 

21.§21 (1) A területfelhasználási egységben elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és 
településgazdálkodásihelyezhetők el. 

 
 (2) A területen nem helyezhető el: 
  a) egészségügyi, szociális épület, 
  b)roncsautó tároló és bontó telepek. 
 
 (3) E terület-felhasználási egységbe a nagyközségben meglévő és tervezett üzemi 

területek tartoznak. 
 
 (4) A terület-felhasználási mód övezeti előírásai a következők: 
  a) A kialakítható legkisebb telekterület mérete: 1200 m2, 
  b) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete: 30 m, 
  c) A beépítési mód: szabadonálló, 
  d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
  e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50%, 
  f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 25%. 
 
 (5) A szabályozási terven jelölt helyeken védő zöldsáv alakítandó ki beültetési 

kötelezettség alapján. 
 
 (6) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,0. 
 

 
Különleges területek (K) 
 

22.§2223 (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 
elhelyezendő építmények különlegessége miatt (jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet 
igényelnek) és más beépítésre szánt terület-felhasználású területektől eltérnek. 

 
 (2) A terület-felhasználási mód a következő építési övezetekre tagozódik, ahol az 

övezeti előírások: 
  a) K-t jelű (temető, kálvária) építési övezetben: 
   1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: tovább nem osztható, 
   2. A beépítési mód: szabadonálló, 

3. A megengedett legnagyobb építménymagasság a harangláb harangtorony 
kivételével: 4,5 m, 

   4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, 
   5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. 
  b) K-sp jelű (sport) építési övezetben: 

  1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: tovább nem osztható, 
  2. A beépítési mód: szabadonálló, 

3. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, 
  4. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10%, 

                                            
21Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
22Módosította a 10/2006. (XII. 27.) Ör. Hatályos 2006. december 27-től. 
23Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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  5. A zöldfelület legkisebb mértéke: 60%. 
c) A K-hujelű (szeméttelep ) övezet, 
d) A K-bjelű (bányaterület) övezet, 
e) A K-szvjelű (szennyvíztisztító) övezete, 

f)  A K-R Rekreációs Öko Centrum (ROK) területét a következő alövezetekre 
tagozódik, amelyek övezeti előírásai: 

 1. K-R-1 jelű építési övezetben: 
1.1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: szabályozási terv 

szerint, 
1.2. A kialakítható legkisebb szélességimérete: szabályozási terv 

szerint, 
  1.3. A beépítési mód: szabadonálló, 
  1.4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 6 m, 
  1.5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%, 

1.6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. 
 2. K-R-2 jelű építési övezetben: 

2.1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: szabályozási terv 
szerint, 

2.2. A kialakítható legkisebb szélességi mérete: szabályozási terv 
szerint,   

2.3. A beépítési mód: zártsorú, 
  2.4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 10 m, 
  2.5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, 

2.6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 
 3. K-R-zf jelű építési övezetben: 

3.1. A kialakítható legkisebb telekterület mérete: szabályozási terv 
szerint, 

3.2. A kialakítható legkisebb szélességi mérete: szabályozási terv 
szerint,   

3.3. A beépítési mód: zártsorú,  
  3.4. A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
  3.5. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2%, 

3.6. A zöldfelület legkisebb mértéke: 90 %. 
 4. K-U jelű építési övezetben: ROC közlekedési terület. 

 
 

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEI 

 

Közlekedési, közmű-elhelyezési, terület 

 
23.§24 (1) E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 26.§ (1) és (3) bekezdésben 

leírt célra szolgál. 
 
 (2) Közút területét – szélességben, vagy hosszúságban – ütemezve kialakítani nem 

szabad. 
 

                                            
24 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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 (3) Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek 
védőtávolsága (OTÉK) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a 
szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket. 

 
 (4) A közutak felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
 (5) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek 

és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell. 
 
 (6) Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42.§ (7) bekezdése szerint fásítani kell. 
 
 (7) A zárt szennyvíztárolót úgy kell elhelyezni, hogy abból csatornázás esetén a 

szennyvíz közvetlenül a közcsatornába köthető legyen. 
 
 (8) A szennyvízcsatorna elkészültével az arra történő rácsatlakozás kötelező. 
 

 

Zöldterület 

 
24.§25 (1) E terület-felhasználási egységbe (területbe) a közparkok (Z) tartoznak. 
 
 (2) A területen legfeljebb 3,0 m építménymagasságú építmények helyezhetők el. 
 
 (3) A közparkokban az OTÉK 27.§ (4) és (5) bekezdése szerint szabadonállóan 

helyezhető el építmény. 
 
 (4) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos 

fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. 
 
 

Erdőterület 
 

25.§26 (1) E terület-felhasználási egységbe (területbe) védelmi célú (Ev) és gazdasági 
(Eg) valamint a ROC területén (Et) turisztikai rendeltetésű erdők, illetőleg az 
ilyen célra kijelölt területek tartoznak, azok besorolását a mindenkor érvényes 
erdőgazdálkodási üzemterv tartalmazza. 

 
 (2) A területen – a kilátótornyok kivételével – építmények nem helyezhetők el, 

kivéve a gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének 
megfelelő gazdasági, szolgálati és vadgazdálkodási építmények elhelyezhetők 
művelési ágból történő kivonással. 

 
 (3) A közhasználatra szánt védőerdő területeit erdészeti eszközökkel min. 60%-os 

borítottsággal kell beültetni, többszinten kialakítani. 
 

                                            
25 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
26 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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 (4) Erdőtelepítésnél, fasorok létesítésénél elsősorban a tájra jellemző, őshonos, 
hosszú életű fafajokat kell alkalmazni. 

 
 (5) Az erdősítési programokat lehetőleg a másképpen gazdaságosan nem 

hasznosítható földterületeken kell megvalósítani. 
 
 (6) Etjelű turisztikai erdő övezeti előírásai: 
  a) A kialakult telkek területe tovább nem oszthatók, 
  b) A kialakult telkek szélességi mérete tovább nem csökkenthetők, 
  c) A beépítési mód szabadonálló, 
  d) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, 
  e) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 1%, 
  f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 90%. 

 
 

Vízgazdálkodási terület 
 

26.§27 (1) E terület-felhasználási egységbe az OTÉK 30.§ (1) bekezdése szerinti területek, 
valamint a vízműterületek tartoznak, ahol az OTÉK 30.§ (2) bekezdése szerint 
lehet építményeket elhelyezni. 

 
 (2) A terület-felhasználási mód a következő övezetekre tagozódik: 
  a) V-1 jelű terület: vízgazdálkodási terület, tó, 
  b) V-2 jelű terület: vízgazdálkodási terület, árok, patak, 
  c) V-3 jelű terület: vízgazdálkodási terület, vízmű terület, 
  d) V-4 jelű terület: vízgazdálkodási terület, mocsár, vízállás. 
 
 (3) A Méhész patak számára, mely távlatban is önkormányzati tulajdonban marad 

a további tervezések során, a végleges nyomvonal kialakulásakor telek 
alakítandó ki. 

 
 

Mezőgazdasági terület 
 

27.§28 (1) E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 29.§-a szerinti célt szolgálja. 
 
 (2) A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik: 
  a)általános (szántó és gyepterület) Má, 
  b) kertes terület    Mk. 
 
 (3) Az előírások szerint maximálisan beépített földrészlet tovább nem osztható. 
 
 (4) Általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti előírásai a következők: 

a.) Az övezet területén erdő is létesíthető. 
b.) Ebbe az övezetbe sorolandók a szabályozási tervben jelölt szántó (Má-0), 

(Má-1), gyep  (Má-2) művelési ágak területei. 
c.) Az Má-0 jelű övezet nem beépíthető. 
d.) A gyep (Má-2) művelési ágú földrészletek nem beépíthetők, ezeken a 

területeken épület nem helyezhető el. 

                                            
27Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
28Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 5. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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e.) Szántó művelési ágú földrészleten építmény csak 50 000 m2-nél nagyobb 
(minimum 100 m szélességű) telekterületen helyezhető el.  

f.) Az Má-1 jelű övezetben az e.) pontban jelölt földrészleteken a maximális 
beépítettség 3%. Az épület földszintes, legfeljebb 4,50 m 
építménymagasságú lehet. A legnagyobb építménymagasság értékét 
indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges 
építmények (kémény, stb.) magassága, amely legfeljebb 20 m lehet. 

g.) Magastető esetén a tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az 
épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani, illetve 
megválasztani. Az illeszkedési feltétel teljesítésének igazolásához az 
önkormányzat és a tervező kérheti a területi főépítész állásfoglalását. 

h.) A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra 
kijelölt ürítőhelyre kell szállítani. 

i.) Épület a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re helyezhető el. 
  

 (5) Birtoktest – birtokközpont kialakítására vonatkozó szabályok: 
a) A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki az 

OTÉK 29.§ 5. pontja szerint. 
b) A 3%-os beépíthetőség a birtoktestet alkotó földrészletekre külön-külön 

vonatkozik. 
c) A beépíthetőség alapján kiszámított épületeket a birtokközpont, vagy indokolt 

esetben kiegészítő központ telkén is el lehet helyezni, ha 
 1. a telek területe a minimális 10 000 m2-t eléri, 
 2. a létesítmény nincs a szomszédos telekre korlátozó hatással, 
 3. a beépítettség a 45%-ot nem haladja meg. 
d) A birtokközpontban/kiegészítő központban legfeljebb 7,5 m 

építménymagasságú épületek létesíthetők. A legnagyobb 
építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai 
szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága, amely 
legfeljebb 20 m lehet. 

 
 (6) A termőföldön történő beruházásokat a talajvédelmi beruházások károsítása 

nélkül kell megvalósítani. 
 
 (7) Gondoskodni kell a meliorációs beruházások során elkészült úthálózat 

fenntartásáról. 
 
 (8) Telkesítéseknél, az úthálózat módosításainál úgy kell eljárni, hogy az ne segítse 

elő a deflációs, eróziós kártételek, valamint szélsőséges vízháztartási helyzet 
kialakulását. 

 
 (9) A kertes mezőgazdasági terület a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mező-

gazdasági rendeltetésű terület, amely külön övezeti előírásai a következők: 
a) A területen minimum 800 m2-es, minimum 16 m-nél szélesebb közútról vagy 

magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki. 
b) A 6000 m2-nél nagyobb földrészleteken egy, a 3%-os beépítettség felét meg 

nem haladó alapterületű lakóépület, vagy ideiglenes tartózkodásra is 
alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince 
és közműpótló berendezés építhető, árnyékszék csak a főépülettel együtt 
alakítható ki. 
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c) A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni 
kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, 
stb.)a szomszédos telkek használatát ne zavarják.  

d) Az előkert mélysége minimálisan 5,00 m, de nem lehet kevesebb, mint a 
dűlőút tengelyétől mért 10 m. 

e) Az épületek kialakításával kapcsolatos előírások: 
1. A földrészleten felvonulási épületet csak a gazdasági épületre kért 

érvényes építési engedély birtokában lehet létesíteni, és az csak az épület 
használatba vételi engedélyének megadásáig maradhat fent. 

2. Az épület földszintes, legfeljebb 4,00 m-es építménymagasságú lehet. Az 
épület tetőtere beépíthető. 

3. Magastető esetén a tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, 
az épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani, 
illetve megválasztani. 

f) A Pince, kerítés, támfal kialakításával kapcsolatos előírások: 
1. Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan vagy attól 

különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett 
terepszint alatt kell lennie. A pince közterület, vagy a szomszédos telek 
alá nem nyúlhat, illetve azt maximum 1 m-re közelítheti meg, ide értve a 
pince takarását szolgáló dombot is. 

2. Kerítés a dűlőút tengelyétől minimum 10 m-re helyezhető el. A kerítés 
legfeljebb 2,0 m magas, anyaga fa, vagy drótfonat lehet, de élő sövény is 
létesíthető. 

3. A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó 
magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel), 
támfalakkal kell kialakítani. A támfal magassága az 1,5 m-t nem 
haladhatja meg.  
 

 (10) Szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíz, szennyvíziszap és a településen 
keletkező egyéb nem veszélyes hulladék, valamint hígtrágya csak a talaj 
szennyezése nélkül helyezhető ki termőföldre, a talajvédelmi hatóság 
engedélyével. 

 
 

 
III. FEJEZET 
 

Értékvédelem 

 
Műemlékek védelme 
 

28.§29 (1) A település országos műemléki védelem alatt álló épületeit a rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 

 
 (2) A melléklet szerint védett ingatlanokat, a védett épületeket és azok műemléki 

környezetét a szabályozási terv tünteti fel. 
 

                                            
29 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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Helyi védett épületek 

 
29.§30 (1) A szabályozási terv készítése során elvégzett építészeti értékvizsgálat alapján 

helyi védelemben (HV) részesült épületek listáját a rendelet 3. melléklete 
tartalmazza. 

 
 (2) A helyi védelemben részesült épületek körét bővíteni, illetve szűkíteni a megyei 

fő-építész szakvéleménye alapján lehet. 
  
 (3) A helyi védelem kiterjed az épületek, építmények teljes tömegére, szerkezetére, 

anyagaira, díszítésére, színezésére és közvetlen környezetére, (telkére, hozzá 
tartozó területére), és kiterjedhet kerítésére, kapuzatára, a csatlakozó terület 
kialakítására, burkolatára. 

 
 

30.§31 (1) A védett épületek felújítási (bővítési) munkái során az épületek építészeti 
alaktani rendje / alapvető tömege, utcai és udvari (tornácos) főhomlokzata, 
azokon a nyílás-rend, tagozatok - lényegében a védelem tárgya - nem változhat. 

 
 (2) Védett épület bővítése az oldalhatár mentén, ill. rövid keresztszárnnyal az 

udvari részen történhet. A keresztszárny a lakóház eredeti főbejárata (konyhai 
bejárat) után helyezhető el, így a lakó¬ház eredeti tömegéből és tornácából a 
nagyobb rész érintetlen maradhat. 

 

 

31.§32 (1) A tulajdonos köteles az épület, építmény jó karban tartásáról gondoskodni, azt 
a meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni. 

 
 (2) Ha a védelem érdeke megköveteli, az első fokú építési hatóság elrendelheti a 

védett épület jó karban tartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, 
elrendelheti a korábban, vagy engedély nélkül kivitelezett - a védelem tárgyát 
torzító - átalakítások, toldások, stb. helyreállítását. 

 
 (3) A védett épületek helyreállítási, állagmegóvási munkáit az Önkormányzat 

indokolt esetben támogathatja. 
 
 (4) Utcaképvédelem (védett településkép): a képviselőtestület által védetté 

nyilvánított utcakép az épített és táji környezet együttese. A védett településkép 
az épített és természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így 
különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, növényeket, 
közterületi bútorzatokat és burkolatokat. A védett településkép része lehet a 
terület használati módja. 

 
 

32.§33 
 

                                            
30Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
31Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
32Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
33Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 10.§ f) pontja. Hatályát veszítette 2016. szeptember 15-től. 
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IV. FEJEZET 

 
Környezet- és természetvédelmi szabályok 
 

33.§3435 (1) Általános követelmények: 
a)A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek 

tervezett használati módját lehetetlenné teszik.i 
b) Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a 

környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem 
csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A 
beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.ii 

c) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, 
rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján 
gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi 
kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek 
betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírásai szerint.iii 

d) Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a 
közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-
elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a 
közművek megvalósítására szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése 
és kivitelezése kötelező.iv 

e) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról 
minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A 
vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és 
feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.v 

f) A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett 
területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásokról” szóló vízügyi 
követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv 
fennmaradását biztosítani kell.vi 

g) A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi 
előírásokat érvényesíteni kell.vii 

h) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést 
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti 
levegő bűzzel való terhelése.viii 

i) Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az 
engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.ix 

j) A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény 
technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.x 

 
 (2) A környezetterhelési határértékek: 

a) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák 
üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági 
követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint 
határértékeket.xi 

                                            
34 Módosította a 10/2006. (XII. 27.) Ör. Hatályos 2006. december 27-től. 
35 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 7. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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b) Élővízbe bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a 
szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be 
kell tartani.xii 

c) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve 
üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt 
zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken.xiii 

d) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy 
megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság 
meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, 
illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési 
határértékek teljesülését.xiv 

e) Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását 
eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési 
határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett 
forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések 
alkalmazását kell szükség esetén előírni.xv 

f) Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát 
biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy 
azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj 
nem haladhatja meg az előírt határértékeket.xvi 

  
 (3) Speciális eljárási szabályok: 

a) A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.xvii 

b) Mágocs a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint 
érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti 
vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, 
továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, 
illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – 
engedély alapján - történhet.xviii 

c) Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.xix 

d) A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek 
engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a 
szakhatóságok előírásai szerint.xx 

e) Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos 
érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, 
határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket 
érvényesít.xxi 

f) Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni.xxii 

g) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, 
csökkentése érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell az előírásokat 
és a “helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.xxiii 

h) A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes 
hulladékokra - gondoskodni kell. A kommunális hulladékot szervezetten kell 
gyűjteni, majd a tervezési területről el kell szállítani a kijelölt és fogadókész 
lerakó helyre. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek 
engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok 
megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.xxiv 
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i) A keletkező állati tetemeket fehérje-feldolgozójába kell szállítani, helyben 
elásni tilos!xxv 

 
 
34.§36 
 
 
V. FEJEZET 

 
Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere 

 
35.§37 (1) A szabályozási tervben foglalt feladatok megvalósítása érdekében – azok 

aktualitása esetén – az Étv. 17.§-ában foglalt sajátos jogintézmények 
működtethetők jelen szabályozási terv keretén belül, külön önkormányzati 
rendelet szerint. 

 
 (2) Jelen rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos 

jogintézményekkel él: 
  a) Építésjogi követelmények: 

1. A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken 
helyezhető el (ki-vételt képeznek ez alól a közterületen, zöldterületen 
történő építések). 

2. A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő 
építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését, vagy használati módját 
megváltoztatni csak akkor szabad, ha: 
2.1.a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja, 
2.2. közérdeket nem sért, 
2.3. az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát 

veszik igénybe, és biztosított, hogy az építmények a telek területe 
nélkül nem idegeníthetők el. 

  b) Elővásárlási jogi követelmények: 
1. Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot a szabályozási terv szerint 

kialakítandó új közterületek területeire. 
2. Ezen ingatlanokon az elővásárlási jog gyakorlása előtt is csak olyan építési 

munkák, valamint telekalakítás végezhető, mint amilyen a szabályozási 
tervnek megfelel, továbbá amit az Étv. 22.§-a tartalmaz. 

  c) Településrendezési kötelezések: 
1. Helyrehozatali kötelezettség: lásd: Építészeti értékek esetében, 
2. Beültetési kötelezettség: közérdekű környezetalakítás céljából a terv a 

szabályozási terven jelölt helyeken és területeken (fasorok, védőerdő 
sávok) fásítást ír elő. 

  d)Helyi lakó- és kiszolgáló út céljára történő lejegyzés: 
1. A tervezett lakó- és kiszolgáló út létesítésére, szélesítésére kijelölt 

területsávok. 
 

 
 
 
 

                                            
36 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 10.§ g) pontja. Hatályát veszítette 2016. szeptember 15-től. 
37 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 8. §-a. Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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VI. FEJEZET 
 
Záró rendelkezés 
 

36.§  E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv 2006. 04. 01. napján lép 
hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell 
alkalmazni. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Mágocs 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi építési szabályzatról 
szóló 8/1999. (VI. 1.) sz. rendelete hatályát veszti. 

 
 
 
MÁGOCS, 2006. március 28. 
 
 
 
 
 ________________________________ _______________________________ 
      Hőnig Mária sk.          Uti Ferencné sk. 

            polgármester                jegyző 
   
 
 

 
 
Z á r a d é k: 
 
 
A rendelet kihirdetve! 
Mágocs, 2006. április 1. 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. december 27. 
 
 
Uti Ferencné sk. 
      jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2016.augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
dr. Morvay Klaudia 
        jegyző 



MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS - 2016 

 

69 

 

1. 38melléklet a 3/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelethez 
 

 
az út jele, neve 

kategóriája 
tervezési 
osztálya 

szabály. 
széles-

sége (m) 

övezeti 
jele meglévő tervezett 

M9 út   autóút K.II.B 60 KÖu-1 

6534 út nyugati és  
elkerülő szakasza 

összekötő út  
gyűjtőút 

K.V.B 30 KÖu-2 

6534 út átkelési és keleti 
szakasza, Rákóczi F. u. 

gyűjtőút 
összekötő út 

B.V.c-C 
K.V.B 

14 – 24 
30 

KÖu-2 

6539 út átk. szak., 
863/2 hrsz. 

gyűjtőút 
 

K.V.C 22 KÖu-2 

6539 út átk. szak., 
Ady, Szabadság, Dózsa u. 

gyűjtőút 
 

K.V.C 
B.V.c-D 

8 - 46 KÖu-2 

6539 út keleti szak. összekötő út  
 

K.V.B 30 KÖu-2 

65174 út déli szak., 
 

bekötő út K.VI.B 30 KÖu-2 

65195 út külterületi szak. összekötő út  K.V.B 30 KÖu-2 

65195 út átkelési szak., 
Ságvári E., Ady E. u. 

gyűjtőút 
 

K.V.C 13 - 36 KÖu-2 

Szabadság u. gyűjtőút 
 

B.V.c-C 12 - 18 KÖu-2 

nyugati elkerülő út északi szak. 
déli szak. 

kiszolg.út 
egyéb út 

gyűjtőút B.V.c-C 
K.V.C 

20 
30 

KÖu-2 

keleti elkerülő út egyéb út 
 

gyűjtőút K.V.C 30 KÖu-2 

üdülőterületi  
főutca 

 gyűjtőút B.V.c-C 20 KÖu-2 

Ságvári E. u. kiszolgáló út K.VIII.C 15 KÖu-3 

Barátság, Béke, Gagarin u. 
 

kiszolgáló út 
 

K.VIII.C 12 - 18 KÖu-3 

Árpád u. 
 

kiszolgáló út 
 

B.VI.d-C 
K.VIII.C 

8 – 20 KÖu-3 

Móra köz, Jókai, Madách u. kiszolgáló út 
 

B.VI.d-C 7 – 15 KÖu-3 

Dózsa (528 hrsz.), József A., 
Vörösmarty, Damjanich, Hunyadi 
u. 

 
kiszolgáló út 

 

 
 

K.VIII.C 

6 – 22  
KÖu-3 

65174 út átk. szak., 
Széchenyi u. 

gyűjtőút 
 

kiszolgáló 
út 

B.VI.d-C 11 - 18 KÖu-3 

Petőfi S. u. kiszolgáló út B.VI.d-C 8 KÖu-3 
 

Deák F., Kossuth L. u. kiszolgáló út B.VI.d-C 12 KÖu-3 

159, 437, 502, 544/5, 692, 693/1, 
747, 773, 803, 904, 985, 1012,  

kiszolgáló út B.VI.d-D 3 – 12 KÖu-3 

új lakóutcák  kiszolgáló 
út 

B.VI.d-C 12 KÖu-3 
 

mezőgazdasági utak 
 

egyéb út K.VIII.C 10 - 15 KÖu-3 

 

                                            
38 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 9. §. (1) bekezdése Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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2. 39melléklet a 3/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1. Műemléki védelem alatt álló épület: 
Római katolikus templom (törzsszáma: 342.; címe: Templom tér., 540. Hrsz.) 
 
 

2. A műemlék műemléki környezete: 
293, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 503, 506, 508, 510, 513, 
530, 540, 541/1, 541/2, 542, 538/1, 538/2 Hrsz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
39 Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 9. §. (2) bekezdése Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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3. melléklet a 3/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelethez 
 

Helyi védelemben részesült építmények: 

 

H1 

2. kálvária     Ady Endre u.   Hrsz.: 02 
3. épület, istálló, kerítés   Ady Endre u. 29.  Hrsz.: 783 
4. épület, istálló, kerítés   Ady Endre u. 70.  Hrsz.: 881 
5. épület tömeg, főhomlokzat  Ady Endre u. 87.  Hrsz.: 923 
6. épület tömeg, főhomlokzat  Ady Endre u. 6.  Hrsz.: 755 
7. kő kereszt    Ady Árpád u. sarok  Hrsz.: 543 
8. épület, melléképület   Árpád u. 124.  Hrsz.: 749 
9. kő kereszt    Dózsa u. K vége  Hrsz.: 293 
10. épület tömeg, főhomlokzat  Dózsa u. 54.   Hrsz.: 658 
11. épület     Dózsa u. 58.   Hrsz.: 662 
12. épület     Dózsa u. 61.   Hrsz.: 613 
13. épület     Dózsa u. 62.   Hrsz.: 609/1 
14. épület     Dózsa u. 70.   Hrsz.: 592 
15. épület, melléképület   Dózsa u. 77.   Hrsz.: 571 
16. épület, melléképület, kerítés  Dózsa u. 79.   Hrsz.: 566 
17. épület     Dózsa u. 83.   Hrsz.: 555 
18. Szt. Flórián szobor   Templom tér   Hrsz.: 542 
19. Szt. József szobor   Templom tér   Hrsz.: 540 
20. épület     Templom tér 4.  Hrsz.: 513 
21. pince szellőző    Templom tér   Hrsz.: 542 
22. Szentháromság szobor   Templom tér   Hrsz.: 502/4 
23. épület, homlokzat   Szabadság u. 44.  Hrsz.: 546 
24. pajta     Vörösmarty u. 24.  Hrsz.: 329 
25. épület     Hunyadi u. 11.  Hrsz.: 343 
26. épület, kerítés    Hunyadi u. 13.  Hrsz.: 346 
27. épület, kerítés    Hunyadi u. 35.  Hrsz.: 260 
28. istálló     Hunyadi u. 18.  Hrsz.: 353 
29. épület, kapu    Hunyadi u. 24.  Hrsz.: 359 
30. épület     Hunyadi u. 26.  Hrsz.: 250 
31. kő kereszt    Kossuth u.   Hrsz.: 231 
32. épület     Kossuth u. 22.  Hrsz.: 244 
33. épület, kerítés    Kossuth u. 21.  Hrsz.: 243 
34. pajta     Kossuth u. 19.  Hrsz.: 241 
35. épület, istálló    Kossuth u. 20.  Hrsz.: 242 
36. épület, istálló    Deák Ferenc u. 30.  Hrsz.: 173/2 
37. épület, istálló, kapu   József Attila u. 42.  Hrsz.: 113 
38. kő kereszt    József A.–Deák F. sarok Hrsz.: 120 
39. Szt. János szobor   József Attila u. 55. előtt Hrsz.: 467 
40. épület, homlokzat   Rákóczi Ferenc u. 33. Hrsz.: 402 
41. épület tömeg    József Attila u. 55.  Hrsz.: 411 
42. épület, melléképület   József Attila u. 68.  Hrsz.: 434/2 
43. épület     Petőfi u. 4.   Hrsz.: 103 
44. épület     Petőfi u. 6.   Hrsz.: 101 
45. épület     Petőfi u. 7.   Hrsz.: 100/2 
46. épület, melléképület   Petőfi u. 12.   Hrsz.: 95 
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47. kő kereszt    Széchenyi u. 47.  Hrsz.: 44/1 
48. épület     Széchenyi u. 46.  Hrsz.: 2 
49. istálló     Széchenyi u. 32.  Hrsz.: 13 
50. épület     Széchenyi u. 28.  Hrsz.: 17 
51. épület, főhomlokzat   Széchenyi u. 25.  Hrsz.: 19 
52. épület, tömeg    Szabadság u. 20.  Hrsz.: 951 
53. I. vh. emlékmű    Szabadság u.  Hrsz.: 492 
54. kő kereszt    külterületen   Hrsz.: 0104/2 
55. kő kereszt    külterületen   Hrsz.: 0113/52 
56. kő szobor     külterületen   Hrsz.: 0113/38 

 
H2 

57. épület     Ady Endre u. 55.  Hrsz.: 855 
58. épület     Ady Endre u. 22.  Hrsz.: 776 
59. épület     Ady Endre u. 68.  Hrsz.: 880 
60. kő kereszt    Templom tér.   Hrsz.: 540 
61. épület     Vörösmarty u. 20.  Hrsz.: 336 
62. épület     Hunyadi u. 47.  Hrsz.: 274 
63. épület     Hunyadi u. 44.  Hrsz.: 271/3 
64. kapu     Hunyadi u. 43.  Hrsz.: 270 
65. épület     Deák Ferenc u. 29.  Hrsz.: 172 
66. épület     Deák Ferenc u. 14.  Hrsz.: 206 
67. épület     Deák Ferenc u. 35.  Hrsz.: 179 
68. épület     Deák Ferenc u. 36.  Hrsz.: 180 
69. épület     József Attila. u. 38.  Hrsz.: 109 
70. épület     József Attila. u. 25.  Hrsz.: 134 
71. épület     József Attila. u. 22.  Hrsz.: 137 
72. kerítés     József Attila. u. 53.  Hrsz.: 184 
73. épület     Rákóczi Ferenc u. 27. Hrsz.: 392 
74. épület, kerítés    Széchenyi u. 32.  Hrsz.: 13 
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4. 40melléklet a 3/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelethez 

 
 
MÁGOCS közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek listája 
 

3. Nyilvántartott régészeti lelőhely:  
 
I. Mágocs-Kolostor dűlő 
A lelőhely azonosító száma: 23836 
Térképlap: EOV 24-134  
Hrsz.: 0270 
 
II. Mágocs-Gyógyszertár 
La Tene kori sír(ok) 
Térképlap: EOV 24-134 
 
III. Mágocs-Ady u. 90.  
Római kori temető  
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 926 
 
IV. Mágocs-József Attila u. 39. (Schuster János kertje) 
Római kori telepnyom, villa maradványa (?) 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 125 
 
V. Mágocs-Templom tér 
Késő római festett sírkamra maradványa 
Térképlap: EOV 24-134 
 
 

4. Régészeti érdekű terület: 
 
VI. Mágocs-Szőlőhegy 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0132, 0133/3 (?) 
 
VII. Mágocs-Hosszúszó 
Őskori telep, Lengyeli kultúra 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0308 (?) 
 
VIII. Mágocs-Flasits József szőlője  
kelta éremlelet 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0281/2 (?) 
 
IX. 1. Mágocs-Hundsberg 
Őskori telep – Dunántúli Vonaldíszes Kerámia népe 

                                            
40Módosította a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 9. §. (3) bekezdése Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 
IX.2. Mágocs-Hundsberg 
Őskori telep – Lengyeli kultúra 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 
IX.3. Mágocs-Hundsberg 
Őskori telep és temető  
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 
IX.4. Mágocs-Hundsberg hegy  
(Pesti I. 4/220. Pécs, 1982. 65.) 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 
IX.5. Mágocs-Hundsberg hegy  
(Pesti I. 4/220. Pécs, 1982. 65.) 
Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0118, 0109, 0106 (?) 
 

X. Györgyi, Györgyi-puszta 

Térképlap:EOV 24-134, 24-132 
 

XI. Hosszúszó 

Térképlap: EOV 24-134 
Hrsz.: 0308 (?) 
 
XII. Kápás 
(Pesti I. 4/235., 255.  Pécs, 1982. 65-66.) 
Térképlap: EOV 24-321 
 
XIII. Vargyas 
Térképlap: EOV 24-312 
Hrsz.: 040 
 
XIV. Olaszfalu 
Térképlap: EOV 24-312 
Hrsz.: 036/4 
 
XV. Mágocs, Kispuszta és Falugyörgyi között 
Őskori telep – Zóki és Somogyvár –Vinkovci kultúra 
Térképlap: EOV 24-141 
Hrsz.: 0185/1 
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5. 41melléklet a 3/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelethez 

 
 
Natura 2000 területekhez tartozó „Különleges természet-megőrzési terület” hrsz-
ai 
 
0147/3a, 0147/3b, 0151, 0153, 0154, 0155/a, 0155/b, 0156/a, 0158/a, 0158/b, 0159/1, 
0159/2, 0159/3, 0163/15, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
41 Beiktatta a 8/2016. (VIII. 25.) Ör. 9. §. (4) bekezdése Hatályos 2016.szeptember 15-től. 
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7. TERVIRATOK 
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1. MELLÉKLET 
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2. MELLÉKLET 
 

3. számú módosítási helyszín - 2005-ben hatályos szabályozási tervi állapot 
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8. A VÉLEMÉNYEZTETÉSI FOLYAMAT ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
Mágocs Város Településrendezési Tervének Módosítása 

 
A véleményeztetési folyamat összefoglalása 

 
 

A partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati határozatban nevesített államigazgatási, valamint 
egyéb szervezeteknek Mágocs város polgármestere a 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet szerinti 
teljes eljárás keretében a 36-37-38. §-okban foglaltaknak megfelelően megküldte a módosítási 
dokumentációt. 
 
A dokumentumokkal kapcsolatban tett állásfoglalások az alábbiak: 
 
1. Az előzetes tájékoztatási szakaszban 
 
a) nem válaszolt 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 Dombóvár Önkormányzat 
 Csikóstöttös Önkormányzat 
 Alsómocsolád Önkormányzat 
 Nagyhajmás Önkormányzat 
 Döbrököz Önkormányzat 

 
b) válaszolt 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály 
 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
 Bikal Önkormányzat 
 Baronfeind András (Budapest, Bartók B. u. 57.) 

 
2. A véleményezési szakaszban nem kívánt részt venni 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
 Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
 Országos Atomenergia Hivatal 
 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
 Magyar Közút Nonprofit Zrt 
 Gerényes Önkormányzat 

 
3. A véleményezésre megküldött dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem tett 
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 Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály 
 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
 
A módosítással kapcsolatban a lakossági egyeztetésen észrevétel nem volt. 

 
4. A véleményezésre megküldött dokumentációval kapcsolatban észrevételt tett 
 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály 
 
A helyi építési szabályzat magasabb rendű jogszabályoknak történő megfeleltetését, 
valamint a tervlapokon az országos és megyei övezetek feltüntetését kérte. 
A HÉSZ az észrevételek 7. pontja alapján átdolgozásra került, az országos és megyei 
övezeteket a tervlapokon jelöltük. 
 
A 2. sz. módosításban szereplő tervezett út csak a 0334/4 hrsz-ú ingatlan megközelítését 
biztosítja. A megmaradó telek (808 hrsz) telekösszevonással a 809 hrsz-ú ingatlanhoz 
kapcsolódik. 
 
A tervezett rekreációs Öko Centrum program a befektetők visszalépése miatt okafogyottá 
vált. E funkció számára – csökkentett mértékben – a Dombóvári út nyugati oldalán a terv 
területet biztosít. 
A város lakásépítési lehetőségeit biztosítja a már korábban kialakított – az alaptérképen is 
szereplő – Lf-3 jelű építési övezet. 
 

 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Az Igazgatóság a helyszíni bejárás során meggyőződött arról, hogy a 283/2 és 0283/16 
hrsz-ú ingatlanok Nemzeti Ökológiai Hálózatban tartása nem indokolt. Az új határok 
felülvizsgálatát jóváhagyásra a felettes hatósághoz továbbították. 

 
 Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

 
Kifogást nem emel, de jelzi, hogy a 1. sz. módosítás a Mágocs 57A és Q, a 3. sz. 
módosítás az 59C, D, F, és G erdőrészleteket érinti. 
A terv az érintett ingatlanokon belül az erdőrészletek megtartását javasolta. 

 
 

Hőnig Mária 
polgármester 
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9. A VÉLEMÉNYEZÉSBEN RÉSZT VETT SZERVEK LEVELEI 
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10. AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN ADOTT VÉLEMÉNYE 
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FÜGGELÉK 
az egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzathoz 
 

i A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
tartalmazza 

ii 1994. évi LV. törvény 70.§-a szerint. 
iii A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 
tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg. 

iv A felszín alatti vizek védelméről szóló, a 367/2004. (XII.26.) Korm. rendelettel módosított 219/2004. 
(VII.21.) Kormányrendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) 
Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések 
besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
szerint. 

v A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni. 

vi A vízügyi követelményeket a 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet 
vii A követelményeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza. 
viii A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint. 
ix A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete 

szerint kell elvégezni. 
x A hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével. 
xi Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelmével 

kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására 
kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettség határértékeket, a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a szintén többször módosított 14/2001. (V.9.) 
KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony 
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél 
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 
anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik. 

xii A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 
és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. 

xiii Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve üzemeltetésének 
zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendő területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja. 

xiv Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 

xv Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 

xvi Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. 
melléklete tartalmazza. 

xvii A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet tartalmazza. 

xviiiA kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett 
bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, a 367/2004. (XII.26.) Korm. 
rendelettel módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet. 

xix Az 1996. évi LIV. törvény és a 29/1997. (IV.30.) FM rendelet szerint. 
xx A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg. 

xxi Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször 
módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 17.§ (4) bekezdése és 18.§-a. 

xxii Az 1994. évi LV. törvény 70.§-ának előírásai szerint. 
xxiii A 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint. 
xxiv A hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait 
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kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő 
jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a 10/2002. (III.26.) KöM többször rendelettel módosított 16/2001. 
(VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. 

xxv Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának 
állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet tartalmazza. 


