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BEVEZETÉS 
2008-ban Záhony kiemelt gazdasági övezet 16 településének (Benk, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, 
Győröcske, Kisvárda, Komoró, Mándok, Mezőladány, Tiszabezdéd, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, 
Tuzsér, Záhony, Zsurk, Tornyospálca) önkormányzati testületei, az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium pénzügyi támogatása mellett, a gazdasági övezet egészére kiterjedően településfejlesztési 
koncepciók és településszerkezeti tervek készíttetését határozták el.  

A munka során két, egymást kiegészítő dokumentáció készült és került jóváhagyásra:  
a) a gazdasági övezet egészének fejlesztési koncepciója és szerkezeti terve, 
b) a gazdasági övezet egyes településeinek településfejlesztési koncepciói és településszerkezeti tervei. 
A tervezés határozattal jóváhagyandó elemei között így megkülönböztetésre kerületek  

• az övezet egészét érintő, és így valamennyi települési önkormányzat egyeztetett véleményét 
igénylő tervi elemek. Ezeket az elhatározásokat az a) pont alatt megjelölt gazdasági övezet 
egészének fejlesztési koncepciójának és szerkezeti tervének dokumentációja tartalmazza,  

• csak az egyes településeket érintő, és így a többi önkormányzat véleményét nem igénylő 
elemek. Ezeket az elhatározásokat a b) pont alatt megjelölt gazdasági övezetbe tartozó 
településfejlesztési koncepciók és szerkezeti tervek dokumentációi képviselik. 

A térségre összehangoltan kidolgozott, a gazdasági övezet egészére és az egyes településekre 
vonatkozó fejlesztési koncepciók és településszerkezeti tervek 2008-2009 során elkészültek és azokat 
az egyes települések önkormányzatai 2009. augusztus-szeptemberében testületi határozatokkal 
elfogadták.  

A jelenlegi tervezési feladat a 16 település jóváhagyott településszerkezeti tervei alapján a 
településszerkezeti tervekben lehatárolt (térségi összehangolást igénylő) települési területen kívüli 
külterületekre 

• szabályozási tervek készítése és 
• a joghatályos helyi építési szabályzatok külterületi szabályozási tervvel összehangolt 

kiegészítése/módosítása.  
A szabályozási tervek és a módosított helyi építési szabályzatok településenként külön-külön kerültek 
dokumentálásra, egyeztetésre és jóváhagyásra.  
Az egységes szemlélet érvényesítése és a tervi térinformatikai információs szolgáltatások érdekében a 
terveket azonos szemlélettel és metodikával dolgoztuk fel.  

A gazdasági övezet szinte valamennyi települése rendelkezett jogérvényes Helyi Építési Szabályzattal 
és Szabályozási Tervvel. Jelen munka feladata volt, hogy az egyes településeknek a térségi közös 
kompetenciába eső külterületi részeire készülő szabályozással a meglevő HÉSZ-ek és szabályozási 
tervek kiegészítésre, módosításra kerüljenek.  

A tervezési megbízás csak a települési területen kívüli közigazgatási területekre terjedt ki. Ezért a 
szabályozásból a települési területek kimaradtak. Ott a korábbi HÉSZ-ek és szabályozási tervek 
érvényben maradtak, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a joghatályos településszerkezeti tervvel 
ellentétes elemeket tartalmaznak, azokon a helyeken az illeszkedés szabályait kell alkalmazni, 
mindaddig, míg a települési területre is elkészülnek a településszerkezeti tervvel összehangolt 
szabályozási tervek, illetve azzal módosított helyi építési szabályzatok.  

A jelen dokumentációban szereplő települési területen kívüli külterületre vonatkozó helyi szabályozási 
előírási elemek a korábbi jogérvényes HÉSZ módosításaként önálló fejezetként kerültek kidolgozásra. A 
korábbi HÉSZ hatálya így módosult: a települési területre a korábbi fejezetek érvényben maradnak, és 
az új fejezet a települési területen kívüli külterületekre vált hatályossá. 

Az új fejezeten kívüli szabályozási előírások néhány esetben a jogszabályi módosítások miatt 
átdolgozásra szorultak. A jelen munka keretében a települési területre vonatkozó és a szabályozási 
tervet is érintő felülvizsgálatra nem volt lehetőség, mert azokat a települési területre kiterjedő 
szabályozási terv felülvizsgálatával összhangban lehet, illetve kell végrehajtani.  

A térségi térinformatikai rendszer felállítása érdekében a szabályozás valamennyi településre egységes 
rendszerben, azonos jelkulccsal és feldolgozással készült. 

A szabályozási tervek készítésénél felhasználtuk a legfrissebb (2009 évi) légifelvételek adatait. Ezek 
alapján helyenként némi területfelhasználási pontosításra, illetve az újonnan felmerült igények alapján a 
korábban jóváhagyott településszerkezeti terv módosítására is szükség volt. A pontosítások, 
módosítások szerint átvezetett településszerkezeti tervet, a jóváhagyott dokumentáció tartalmazza.  
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A most jóváhagyott munkarészek indokló anyagai szinte azonosak a 2009-ben jóváhagyott tervi anyagok 
alátámasztó munkarészeivel. Ezeket a fejezeteket a dokumentációban nem ismételtünk meg. Önállóan, 
csak a régészeti alátámasztó anyagot dokumentáltuk, mert a településszerkezeti terv keretében az 
újonnan beépítésre szánt területek régészeti terepbejárása most történt meg (kivéve azokat a 
területeket, ahol a növénytermesztés miatt erre lehetőség nem volt). A terepbejárás tanulságaival 
kibővítve szerepeltettük a munkarészt. Egyéb szakterületen a korábbi alátámasztó anyagokat, az 
előzetes államigazgatási vélemények alapján egészítettük ki, de csak akkor, ha azt az illetékes 
szervezet igényelte.  

 
Tornyospálca korábbi joghatályos településszerkezeti terve. A szabályozási terv tervezési területe a közigazgatási terület 
települési területen kívüli területe. A terrakotta szín a települési terület 
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Tornyospálca közigazgatási területe a 2009 –évi légifelvételen 
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1. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
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1.1 Tornyospálca Településszerkezeti Tervének módosítását jóváhagyó határozat  
 
Tornyospálca Önkormányzati Képviselőtestületének 235/2010.(VIII. 30.) ÖKT. határozata 
 
Tornyospálca Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII.Tv.7.0 (3) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Az előterjesztéshez csatolt 
-- Tornyospálca Településszerkezeti Tervének módosítását jóváhagyja.  
Ezzel hatályon kívül helyezi a 128/2009. (IX.9.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti 
tervet. 
A módosítás nem érinti a 128/2009. (IX.9.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervi 
leírást. 
 
 
 
Tornyospálca, 2010. augusztus 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukácsi Attila 
polgármester 

Kovács Miklósné 
jegyző 
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1.2 Tornyospálca Településszerkezeti Tervlapjának módosítása m:1: 30 000 

 
Megjegyzés: Tornyospálca közigazgatási területén kívüli területek halványított településszerkezeti elemei csak tájékoztató jellegű 
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1.3 A módosítás területei (különbség lap) m:1: 30 000 

 
Megjegyzés: Tornyospálca közigazgatási területén kívüli területek halványított településszerkezeti elemei csak tájékoztató jellegű 

1. 2. 

3.

4-5.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11
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Településszerkezeti tervlap jelkulcsa 
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Megjegyzés: Tornyospálca közigazgatási területén kívüli területek halványított településszerkezeti elemei csak tájékoztató jellegű 

 
1.4. A módosítás indokai 

Sorszám  
A korábbi 

területfelhasználás 
Megváltozott 

területfelhasz-
nálás 

 
Indoklás 

1 Má E Tervezett gyorsforgalmi út védőfásítása 
2 Mk Má Nem kiskert, hanem nagytáblás mezőgazdasági művelés 

alatt álló terület 
3 Má, KÖu E, Má Tervezett út nyomvonal korrekció miatt 
4 Mk E Nem gyümölcsös, nagyrészt beerdősült terület 
5 Má E Teljesen beerdősült terület 
6 Má E Beerdősült területek 
7 Mk Má Nagytáblás művelés alatt álló területek, nem kiskertek 
8 Mk E Nagy összefüggő erdőterület, nincs kiskert művelés 
9 Mk Ksz Szabadidős különleges terület (pihenési/üdülési célú volt 

tanya) 
10 Má E Beerdősült, erdőhöz kapcsolódó területek mezőgazdasági 

művelés nélkül 
11 E Má Mezőgazdasági művelés alatt álló terület 
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1.5. Tornyospálca Építési Szabályzatának módosítása  
1.5.1 Módosítások rendelettervezete 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2010. (IX. 09.) ÖKT. rendelete a 
Község 10/2006.(V.23.) számú ÖKT. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módosításáról. 
A Képviselő - Testület az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. 
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdése szerinti hatáskörben, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében és a 1. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, továbbá az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló, többször módosított 
253/1997. (XII.20.) Korm. számú Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával 
élve az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
A rendelet I. fejezetének módosítása 

(1) A rendelet 1. § (1) bekezdése helyére az alábbi előírás kerül: 
(1) A Helyi építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) területi hatálya Tornyospálca Község 

közigazgatási területére terjed ki. Az I. fejezet 3-4. §-a és a II-VI. fejezet hatálya a 128/2009. 
(IX.9.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv szerinti települési 
területre, a VII. fejezet sajátos előírásainak hatálya a települési területen kívüli külterületekre, 
Az I. fejezet 1-2. §-a és a VIII. fejezetek hatálya a közigazgatási terület egészére terjed ki. 

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdése helyére az alábbi előírás kerül: 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet 

és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni. építeni, felújítani, 
átalakítani, korszerűsíten ‚ bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági 
engedélyt adni csak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (a 
továbbiakban Étv), valamint az e törvények által meghatározott az Országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló többször módosított 253/1 997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet, (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint az 8/2003 törzsszámú 
településrendezési terv szabályozási tervei (T-2, T-3), a 128/2009 (IX.30.) önkormányzati 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv szerinti települési területbe eső része, és a 
településszerkezeti terven jelölt települési területen kívüli Külterületi Szabályozási Tervlap (T-
4), valamint a jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembevételével szabad.  

(3) A rendelet 3. §-a törlésre kerül. 
(4) A rendelet 4. § 

-- (1)-(2), (4) bekezdések törlésre kerülnek. 
-- (3) bekezdés sorszáma és szövege az alábbiak szerint változik: 

(1) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-
előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, épület nem építhető.  

-- (7) bekezdés a)-c) pontjai törlésre kerülnek és a pontok sorszáma az alábbiak szerint 
megváltozik: 

- d) pont a) pontra, 
- e) pont b) pontra, 
- f ) pont c) pontra 
változik. 

-- bekezdéseinek sorszáma az alábbiak szerint változik: 
- (3) bekezdés (1)-re, 
- (5) bekezdés (2)-re, 
- (6) bekezdés (3)-ra, 
- (7) bekezdés (4)-re, 
változik. 

(5) A rendelet 4. § 
-- (1)-(2) bekezdésekben törlésre kerül a „kötelező” szó. 

(6) A fejezet paragrafus sorszámai az alábbiak szerint változnak 
-- 4. § 3. §-ra, 
-- 5. § 4. §-ra 
változik. 
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2. § 
A rendelet II. fejezetének módosítása 

(1) A rendelet 6. § 
-- (2) bekezdés a) pontjának 3. alpontjában törlésre kerül az „ipari gazdasági területek (Gip)” 

felsorolás. 
-- (2) bekezdés b) pontjának 5. alpontja törlésre kerül. 

(2) A rendelet 7. § 
-- (3) bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: 

A tetőterek a megengedett maximális építmény magasságok betartásával építhetők be, 
meglévő magastetős épületek tetőtereinek beépítése, és lapos tetős épületek 
tetőráépítése esetén is.  

(3) A fejezet paragrafus sorszámai az alábbiak szerint változnak 
-- 6. § 5. §-ra, 
-- 7. § 6. §-ra 
változik. 

3. § 
A rendelet III. fejezetének módosítása 

(1) A rendelet 11. § 
-- (1) bekezdés b) pontja  
-- (3) bekezdés  
törlésre kerül. 
-- A (4) bekezdés sorszáma (3)-ra változik. 

(2) A rendelet 13. § törlésre kerül. 
(3) A rendelet 14. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint változik: 

b) Működő temető (övezeti jel Kü-2) Tornyospálca Község köztemetője. A temető bővítési 
területén legalább 30 méter széles fásított védőterületet kell kialakítani. A temető területének 
legalább 40%-át növényzettel kell beültetni. 

(4) A fejezet paragrafus sorszámai az alábbiak szerint változnak 
-- 8. § 7. §-ra, 
-- 9. § 8. §-ra 
-- 10. § 9. §-ra, 
-- 11. § 10. §-ra 
-- 12. § 11. §-ra, 
-- 14. § 12. §-ra 
változik. 

4. § 
A rendelet IV. fejezetének módosítása 

(1) A rendelet 17. § 
-- (4) bekezdésként új bekezdés kerül beillesztésre az alábbi tartalommal: 
    A közpark övezetben a zöldfelületi fedettség legalább 60% legyen. 
-- (4) bekezdés sorszáma (5)-re változik.  

(2) A rendelet 20. §  törlésre kerül. 
(3) A fejezet paragrafus sorszámai az alábbiak szerint változnak 

-- 15. § 13. §-ra, 
-- 16. § 14. §-ra 
-- 17. § 15. §-ra, 
-- 18. § 16. §-ra 
-- 19. § 17. §-ra, 
változik. 

5. § 
A rendelet V. fejezetének módosítása 

(1) A rendelet 22. § 
-- (1) bekezdése törlésre kerül. 
-- bekezdéseinek sorszámai az alábbiak szerint megváltoznak: 
-- (2) bekezdés (1)-re 
-- (3) bekezdés (2)-re 

(2) A rendelet 23. § és a 26. § előírásai törlésre kerülnek. 
(3) A rendelet 24. § 

-- (1), (5) és (10) bekezdések törlésre kerülnek. 
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-- bekezdéseinek sorszámai az alábbiak szerint megváltoznak: 
- (2) bekezdés (1)-re, 
- (3) bekezdés (2)-re, 
- (4) bekezdés (3)-ra, 
- (6) bekezdés (4)-re, 
- (7) bekezdés (5)-re, 
- (8) bekezdés (6)-ra, 
- (9) bekezdés (7)-re, 
változik. 

(4) A fejezet paragrafus sorszámai az alábbiak szerint változnak 
-- 21. § 18. §-ra, 
-- 22. § 19. §-ra 
-- 24. § 20. §-ra, 
-- 25. § 21. §-ra 
változik. 
 

6. § 
A rendelet VI. fejezetének módosítása 

(1) A rendelet 27. § 
-- (1), (3)-(4) bekezdései törlésre kerülnek. 
-- (2) bekezdés sorszáma (1)-re változik. 
-- új (2) fejezet kerül beillesztésre z alábbi tartalommal:  

(2) A régészeti lelőhelyek lehatárolását a szabályozási terv jelöli. 
A régészeti lelőhelyeket lefedő ingatlanokat érintő bármilyen 30 cm mélységet meghaladó 
földmunka vagy építési tevékenység előtt a KÖH megkeresése szükséges.  

-- paragrafus sorszáma 22. §-ra változik. 
 

7. § 
A rendelet VII.-VIII. fejezetének megszüntetése és új VII. fejezet beillesztése 

(1) A rendelet VII.-VIII. fejezetének előírásai törlésre kerülnek. 
(2) Új VII. fejezet kerül beillesztésre az alábbi tartalommal: 
 

VII. Fejezet 
A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLETEKRE VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 
23.§ 

Értelmező rendelkezések 
(1) A települési területen kívüli Külterületi Szabályozási Terv felületként, határvonalként, vonalként, pont 

szerűen vagy jelképesen megjelenő szabályozási elemeket rögzít. A rajzi és szöveges szabályozási 
elemek egyrészt I. (első), másrészt II. (másod)rendűek. 

(2) I. rendű szabályozási elemek a külterületi szabályozási tervlapon jelölt: 
- területfelhasználási egységek területei, melyeket az övezetek építési övezetek betűjelei 
azonosítanak; 
- az I. rendű közterületek; 
- az I. rendű közlekedési célú közterületek kottázott szabályozási szélességei. 

(3) II. rendű szabályozási elemek a (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek. 
(4) Az I. rendű szabályozási elemek módosítására csak a Településszerkezeti Terv felülvizsgálata és 

módosítása keretében kerülhet sor. 
(5) A II. rendű szabályozási elemek módosítása – kivéve a gazdasági területeken belüli közlekedési célú 

közterületek határán rögzített szabályozási vonalak -- beépítésre szánt területen legalább a tömb 
egészére, beépítésre nem szánt területen vagy a tömb egészére, vagy a területfelhasználási 
egységre kiterjedő Szabályozási Terv készítésével történhet meg. 

(6) A gazdasági területeken belüli, közlekedési célú közterületek határán rögzített szabályozási vonalak, 
tömbök összevonása esetén, ha a szomszédos területek közlekedési megközelítését nem 
korlátozza, megszüntethetők szabályozási terv módosítása nélkül. 

 
24. § 

Az építési övezetek előírásai 
(1) A külterületi szabályozási tervlap az alábbi sajátos építési övezeteket jelöli 
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     -- Gipe-18556 
     -- Km -10556 
 -- Ksz-17336 
 (2) Az építési övezeti előírások  

a) rendeltetési;  
b) építési  

előírásokból állnak.  
(3) Az építési övezet jelében, a betű arra utal, hogy az építési övezet, melyik területfelhasználási 

egységbe tartozik. A betűjelek tartalmát a rendeltetési előírások, a számkódok tartalmát az építési 
előírások adják meg. 

(4) Az építési öveztek rendeltetési előírásai (fő és melléképületek, építmények) 
a) A nem zavaró hatású ipari gazdasági (Gipe) építési övezetek rendeltetési előírásai 

Nem szennyező ipari gazdasági övezetben elhelyezhető: 
1. energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmény 
2. mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület 
3. a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
szolgáló lakás. 

b) A beépítésre szánt szabadidős célú különleges (Ksz) építési övezetek rendeltetési előírásai 
Az építési övezetben elhelyezhetők: 

1. szállásférőhely szolgáltató épületek, szálloda, panzió, kemping, 
2. a területen tartózkodókat kiszolgáló (WC-mosdó, fedett tartózkodó, közösségi) épületek 
3. vendéglátó épület, 
4. sportlétesítmények és/vagy egyéb szórakoztató építmények. 

c) A beépítésre szánt mezőgazdasági üzem céljára szolgáló különleges (Km) építési övezetek 
rendeltetési előírásai 
Az építési övezetben a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó  

1. feldolgozó üzem, karbantartó műhely, gépállomás, 
2. raktár ill. terménytároló, 
3. az állattartás épületei, 
4. a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás ill. szociális 

létesítmények, 
5. a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó irodák 
helyezhetők el.  

(5) Az építési övezetek építési előírásai 
Az építési övezet jelében  

-- az első szám a beépítési módra,  
-- a második szám a legkisebb teleknagyságra,  
-- a harmadik szám a legnagyobb megengedett beépítettségre 
-- a negyedik szám a megengedett legkisebb zöldfelületi fedettségre,  
-- az ötödik szám a megengedett legkisebb, ill. legnagyobb építménymagasságra utal.  

 
Az övezetek előírásai 

25. § 
(1) A temető különleges övezet előírásai (Kt) 

Az újonnan működésbe vont területek esetében 20 méter széles védősávot kell kialakítani a telken 
belül. 

(2) A közúti közlekedési övezet előírásai (KÖu) 
a) Az övezet a közúti közlekedés céljára kijelölt terület. 
b) A területen elhelyezhetők: 

1. az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók), 
járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi 
létesítményei, a közművek és a hírközlés építményei, továbbá 
2. a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, utasvárók, 
3. hirdető berendezések, szobrok, távbeszélő fülkék. 

c). Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület a közlekedési terület 2%-át, az újonnan 
elhelyezendő építmények magassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg. 

(3) A vasúti övezet előírásai (KÖk) 
a) Az övezet a kötöttpályás közlekedés számára kijelölt terület. 
b) Az övezetben elhelyezhetők: 
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1. a vasutak és azok működéséhez kapcsolódó közlekedési építmény(ek) és irodák,  
2. a közlekedőket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek,  
3. a személyzet számára szolgáló szociális épületek ill. szolgálati lakás. 

c) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt vasúti közlekedési terület legfeljebb a telekterület 2%-a 
lehet. 

(4) A védelmi rendeltetésű erdőövezet előírásai (Ev) 
a) A terület elsődlegesen védelmi (környezetvédelmi, ill. természetvédelmi) rendeltetésű célokat 

szolgál. 
b) Védelmi rendeltetésű erdőövezetben épületet elhelyezni nem szabad. 

(5) A gazdasági rendeltetésű erdőövezet előírásai (Eg) 
a) A terület az elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdők területe, ahol az erdőgazdálkodással és 

vadgazdálkodással, továbbá az oktatással és kutatással összefüggő építmények helyezhetők el. 
b) Területén elhelyezhetők: az erdő rendeltetésének megfelelő üzemi építmények, szolgálati 

lakó- és szállásépületek, őrházak és ezek melléképületei, melléképítményei (pl. erdészház, 
munkásház stb.), valamint vadászház, vendégház és közlekedési és szállítási építmények. 

c) A 2. bekezdés szerinti építmények akkor helyezhetők el, ha az összefüggő erdőterület nagysága 
legalább 10,0 ha. A beépítés mértéke nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.  

d) A zónában csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájba illő, nyeregtetős, legfeljebb 3,5 m 
építménymagasságú épület létesíthető.  

(6) Az általános mezőgazdasági övezet előírásai (Ma) 
a) Üzemi (árutermelő) mezőgazdaság céljára kijelölt terület. 
b) Az övezetben elhelyezhető építmények: pince, fóliasátor, üvegház, mezőgazdasági üzemi-

raktározási épület, lakóépület.  
c) Az övezetben  

1 épületet elhelyezni 6 000 m2 telekterületet elérő telken lehet, szabadonálló beépítési 
móddal,  

2 a telek beépítettsége max 3,0 % lehet. Lakóépület által elfoglalt telekterület nem érheti el 
a telekterület 1,5%-át.  

3 Az elhelyezett épület építménymagasság nem haladhatja meg a 7,5 m-t. Ettől eltérni csak 
a szükségszerű mezőgazdasági üzemi technológia (pl. gabonaszárító/tároló) alapján 
lehet. 

d) Az övezetben a közigazgatási területen belül elhelyezkedő több önálló telekből birtoktest 
kialakítható. A birtoktest esetén a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek 
területe után számítva csak az egyik telken (birtokközpontban) is kihasználható, ha a 
birtokközpont telkének területe eléri a 10 000 m²-t, és a szomszédos telkek rendeltetésszerű 
használatára nincs korlátozó hatással, illetve azt nem veszélyezteti.  

e) A birtokközpont beépítettsége nem haladhatja meg a 30%, és az elhelyezett építmények 
építménymagassága a 10,5 m-t 

(7) A kertes mezőgazdasági övezet előírásai (Mk) 
a) Az övezetbe a kiskertek tartoznak. 
b) Az övezetben a mezőgazdasági tevékenységhez kötődően elhelyezhető építmények: földdel 

borított pince, fóliasátor, üvegház, a gyümölcstároláshoz szükséges, ideiglenes tartózkodásra is 
alkalmas gazdasági épület, állattartó építmény. Lakóépület nem építhető. 

c) Az övezet 720 m2-nél kisebb telkein épületet létesíteni nem szabad. A 720 m2 telekterületet elérő 
telkeken a 2. pont szerinti épületek építhető. 

d) Az övezetben oldalhatáron vagy szabadonálló, nyeregtetős, minimum 30o, maximum 50o-os 
hajlásszögű magastetős épületek helyezhetők el. Az épület építménymagassága legfeljebb 4,5 m 
lehet. 3000 m2-nél kisebb telken csak egy épület helyezhető el. 

(8) A vízbeszerzési vízgazdálkodási övezet előírásai (VGb) 
a). Az övezetbe a vízbeszerzéshez kapcsolódó területek és vízmű-kutak telkei tartoznak. 
b) Az övezetben csak a vízbeszerzési gazdálkodással kapcsolatos építmények helyezhetők el.”  

(9) A természetközeli terület (T) 
a) A természetközeli területen a kialakult növényállomány megtartandó, mezőgazdasági művelés 

nem folytatható.  
b) A területen épületet elhelyezni nem lehet. 

 
26. §  

Egyéb előírások 
(1) Építés és telekalakítás sajátos előírásai 
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a) Ha a tervezett szabályozási vonal meglévő épületen keresztül halad, és 
1. az épület lakóépület, akkor a meglévő lakóépület közterületi kontúrját kell szabályozási vonalnak 

tekinteni. A szabályozási vonallal érintett meglévő lakóépületet nem kell elbontani, az felújítható. 
Amennyiben a meglévő lakóépületet elbontják, úgy a szabályozási tervlap szerinti szabályozási 
vonalat kell telekhatárként kialakítani, és ettől a vonaltól mért előkerten belül épület nem 
helyezhető el; 

2. a meglévő épület bővítésre kerül, akkor a bővített épületrész a tervezett szabályozási vonaltól 
mért előkertekbe nem eshet. 

b) Meglevő, az övezetben előírt legkisebb méretet el nem érő területű telek az egyéb előírások 
(tűztávolság, elő-, oldal- és hátsókert méret, stb.) betartása esetén beépíthető.  

c) A szabályozási szélesség kialakítása érdekében történő telekalakítás során a telket építési 
szempontból kialakult teleknek kell tekinteni és beépíthetőségét a b) szerint kell figyelembe venni.  

d) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelületi 
arány megvalósításával engedélyezhető. A terepszint alatti építmények feletti zöldfelületek a 
zöldfelületi fedettség számításánál az OTÉK 5. számú melléklet szerint vehetők figyelembe. 

e) A közterület fölé kinyúló épületrész homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület utcai 
homlokzati hosszának 1/3-át; 

f) Az építési hely közterület felőli határát, ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik kötelező 
beépítési vonalnak kell tekinteni. Az építési vonal az építési hely közterületi határvonalának 1/3 
hosszán a telekirányban visszaléphet; 

g) Melléképületek építménymagassága legfeljebb 3,5 m, gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet.        
h) Abban az esetben, ha az új telek korábbi kisebb telkek összevonásával jön létre, és az övezet 

szerint előírt telekterület-méret kialakítása irányában hat, a telekösszevonás akkor is 
engedélyezhető, ha az így kialakuló telek az övezeti előírás szerinti méretet nem éri el. 

i) A területen az építés feltétele a teljes közművesítettség megléte. 
(2) Tilalmak és korlátozások sajátos előírásai 

a) Telekalakítási és építési tilalom terheli a tervezett vonalas infrastruktúrák által lefedett 
területsávokat. 

b) Építési korlátozás alá esnek a védőtávolságba eső területek. A korlátozás jellege és mértéke a 
védőtávolságot igénylő létesítménnyel kapcsolatos jogszabályok szerint érvényesítendő. 

(3) Közterületek és közhasználatú területek sajátos előírásai 
a) Közterületi járdán, gyalogos felületen vendéglátó terasz csak úgy alakítható ki, hogy a gyalogos 

közlekedésre fennmaradó terület legalább 3,0 m széles legyen. 
b) A közterületen egyéb létesítmények (pl. telefonfülke, postaláda, hírdetőtábla stb.) csak úgy 

helyezhetők el, hogy a gyalogos közlekedésre fennmaradó sáv szélessége elérje a 2,0 m-t.  
c) Reklámokat, hírdetéseket elhelyezni a közterületen ill. közterületről látható homlokzatokon vagy az 

utcaképben érvényesülően csak az önkormányzat által elfogadott módon ill. az általa 
engedélyezett reklámhordozókon vagy az e célra kijelölt helyeken (pl. hírdetőtáblákon, települési 
információs táblák hátoldalán) szabad.  

d) Üzletek előterében csak a nyitvatartás idején és csak mobil árubemutató szerkezetek helyezhetők 
el úgy, hogy a (gyalogos)forgalmat ne akadályozzák. Az árubemutatásra igénybe vett területre 
közterülethasználati megállapodást kell kötni az önkormányzattal. 

 
27. § 

Közlekedési előírások 
(1) Az építési területen (szabályozási szélességen) belül csak a közút létesítményei és berendezései, 

közművek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények létesíthetők, ill. növényzet telepíthető. 
(2) A szabályozási szélességen belül a nem közúti közlekedésre kialakított sávokon helyezhetők el 

létesítmények, építmények függetlenül attól, hogy a közlekedési célú közterület I. vagy II. rendű 
kategóriába tartozik. Az építmények kialakításának és elhelyezésének olyannak kell lennie, hogy a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, tehát az építmények mellett min. 2,0 m széles gyalogos 
terület még rendelkezésre álljon. 

(3) Területfelhasználási egységeken belül kialakított magánutak szabályozása: 
1) Közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló magánút céljára legalább a következő szélességű 

területet kell biztosítani: 
→ 6,0 m, ha kettőnél nem több, 80 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telket közelít meg, 
→ 10 m, ha 200 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telkeket közelít meg, 
→ 12 m egyoldali fasorral, ha 400 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telkeket közelít meg. 
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→ A gazdasági (Gksz, Gipe, Gipz) területeken belül a magánút szélessége 12 m-nél kisebb 
nem lehet. 

2) 150 m-nél hosszabb, zsákutcaként kialakított magánutat végfordulóval kell megépíteni. 
3) 200 m-nél nagyobb hosszúságú magánút zsákutcaként nem alakítható ki. 
4) Kettőnél több telek megközelítésére szolgáló magánutat közforgalom elől elzárni nem szabad. 

Amennyiben rendezett szabályokkal meghatározott módon a kiszolgált területen a 
közszolgáltatást végzők, valamint a területen jelenlévőkhöz érkező látogatók bejutása 
biztosítható, a közforgalom elől el nem zártság követelménye kielégítettnek tekintendő. 

5) Építési telek kiszolgálását is biztosító magánút telkét csak a magánúttal érintett teljes területre 
vonatkozó telekrendezési terv alapján lehet engedélyezni. 
A magánúttal feltárásra kerülő tömbbelső vagy területegység telkeinek szélessége a kialakult 
telekszélességek figyelembe vételével is engedélyezhető az övezetre vonatkozó egyéb 
előírások betartásával. 

(4) Új nyomvonalak esetén műszaki infrastruktúra-fejlesztést csak úgy szabad végezni, hogy – az utak 
mentén a közművek elhelyezése után – a fásítás területe biztosítható legyen. 

 
 

28. § 
Közmű és hírközlési előírások 

(1) Általános előírások 
a) Beépítésre szánt területen, újonnan épület csak teljes közműellátás, vagy saját víz, szennyvíz, 

energiaellátás biztosítása esetén telepíthető. 
b) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 

elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, az útrekonstrukciónál a 
meglevő közművek szükséges egyidejű felújításáról gondoskodni kell. 

c) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a 
feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezetéknek az 
eltömedékelését szakszerűen meg kell oldani. 

d) Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell 
biztosítani. A közművezetékek nyomvonalát úgy kell elrendezni, hogy az új utcákban fasor 
telepítését biztosítani lehessen. 

(2) Szennyvízelvezetés és - tisztítás 
a) A területen a szennyvizek szikkasztása nem engedhető meg. 
b) Csak elválasztott rendszerű (külön szennyvíz és külön csapadékvíz) csatornahálózat építése 

engedélyezhető. 
(3) Felszíni vízelvezetés 

a) A nyílt árkokba, időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a 
felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szűntetni. 

b) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.  
c) A tervezett fejlesztési területek előkészítési fázisában a tereprendezéssel összehangolva kell 

megtervezni a terepviszonyoktól függő felszíni vízelvezetést.  
(4) Villamosenergia-ellátás 

a) Az új beépítésre szánt területen új (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) villamosenergia ellátási 
hálózatot, ill. már beépített területeken a gazdasági területek kivételével a meglevő hálózat 
rekonstrukciója és hálózatépítéssel járó felújítás során, a hálózatok csak földkábeles 
elhelyezésűek lehetnek.  

b) A beépítésre nem szánt területeken a villamosenergia-ellátás hálózatainak földfeletti vezetése 
fennmaradhat, ha ezt tájképvédelmi előírások nem tiltják. A villamos kisfeszültségű és 
közvilágítási, továbbá a távközlési szabadvezetékeket közös, egyoldali oszlopsoron kell vezetni. 

(5) Földgázellátás 
A tervezett gáznyomás-szabályozók csak az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők fel, vagy a 
telkek udvarán helyezhetők el, térszín feletti vagy térszín alatti kivitelezéssel, a közterület felől 
növényzettakarással. 

(6) Elektronikus hírközlés és telekommunikáció 
a) Beépítésre szánt területen településrendezési szempontból a tervezett és a rekonstrukcióra kerülő 

távközlési hálózatokat földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve földalatti vezetéssel kell 
megépíteni.  
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b) A beépítésre nem szánt területen, ahol a föld feletti vezetés fennmarad, a távközlési 
szabadvezetéket a 0,4 kV-os és a közvilágítási vezetékkel közös oszlopsoron kell vezetni. 

c) Közcélú és egyéb 4,0 m-t meghaladó hírközlési építmény (antenna, antennatorony) építési 
feltétele, a 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti látványtervi vizsgálat készítése, mely igazolja 
a településképet nem zavaró helykiválasztást.  

 
 

29. § 
Környezetvédelmi és zöldfelületi előírások 

(1) A területen csak olyan gazdasági tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, 
építhetők, amelyek légszennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket. 

(2) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó létesítmény 
csak abban az esetben üzemeltethető, ill. építhető, bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha 
az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében a vonatkozó rendeletben szabályozott 
zajvédelmi határértékeket nem haladja meg. 

(3) Kommunális hulladék, szippantott szennyvíz és szennyvíziszap a közigazgatási területen belül nem 
helyezhető el. 

(4) A (2) bekezdés szerinti létesítmények körül az illetékes hatóságok által meghatározott védőtávolság 
biztosítandó. A védőtávolságon belül lakó- és szállásépület, élelmiszertároló és feldolgozó, 
kereskedelmi- és vendéglátó-, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló épület és sportolási 
létesítmény, továbbá üzemi méretű állattartótelep nem létesíthető. 

(5) Vízfolyások, csatornák mederrendezése csak természetbarát módon (természetes anyagok 
felhasználásával), a partjuk mentén levő természeti területek és növényállományok károsítása nélkül 
történhet. 

(6) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel épülő parkoló felületekről és a 
szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak 
olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába. Ezen parkolók csak összefüggő zárt 
burkolattal láthatók el, zöldbeton nem alkalmazható. 

(7) A gyalogos felületek, sétányok burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz a zöldfelületre 
folyjon. 

(8) A szállópor terhelés mérséklésére az új utak mentén, háromszintes növényzetből álló védő zöldsávot 
kell kialakítani.  

(9) A gazdasági telken belül kötelezően előírt zöldfelületi aránynak megfelelő növénytelepítést a telek 
beépítésével egyidejűleg meg kell valósítani. A növénytelepítés legalább 50 %-át háromszintes 
növényzettel kell megoldani. A fásítás kipusztult egyedeit folyamatosan, maximum két vegetációs 
időszak alatt pótolni kell. 

(10) Minden közterületen kivágott fa esetén kötelező a kivágott fa 2-szeres törzsátmérőjével megegyező 
összátmérőjű fa telepítése. (A törzsátmérő a talaj felett 50 cm magasságban értendő.) 

(11) A nem termett talajon (tetőkertben, térszín alatti garázs tetején) létesített zöldfelület a zöldfelületi 
fedettségbe csak csökkentett mértékben számítható bele. Amennyiben a tetőszerkezeten a 
talajfedés vastagsága 20-50 cm vastagságú, a felület 25%-a számítható bele a zöldfelületi 
fedettségbe, 50-100 cm vastagság esetén 50%, 75 %-os értékű zöldfelületként csak az 1,0 m-t 
meghaladó talajtakarás esetén vehető figyelembe. Az előírt minimális zöldfelület legalább 50 %-át 
termett talajon, összefüggő zöldfelületen kell létesíteni. 

(12) Az utcafásítást kifejlett állapotban összefüggő lombkoronát alkotó egyedekből kell létesíteni, kivéve 
az útkereszteződések látóháromszögeit, ahol 50 cm-nél magasabb növényzet nem telepíthető. 

(13) A védő-zöldsávokat legalább 80 % borítottságú erdőterületként, cserjével vegyesen kell kialakítani. 
 

30. § 
Az értékvédelem előírásai 

(1) A művi értékek védelme 
a) A régészeti lelőhelyek lehatárolását a szabályozási terv jelöli. 

A régészeti lelőhelyeket lefedő ingatlanokat érintő bármilyen 30 cm mélységet meghaladó 
földmunka vagy építési tevékenység előtt a KÖH megkeresése szükséges.  

b) A szabályozási tervlapon jelölt régészeti területeken építési engedély megkérése előtt régészeti 
terepbejárást kell végezni. 
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31.§  
A rendelet mellékletei 

(1) A rendelet mellékletei: 
-- 1. számú melléklet: Fogalom meghatározás 
-- 2. számú melléklet: Az építési övezetek lehetséges paraméterei a különleges gazdasági övezet 

településeiben 
-- 3. számú melléklet: Szabályozási Terv 

- T-2 Települési területre eső külterületek szabályozási terve, 
- T-3 Belterület szabályozási terve 
- T-4 Települési területen kívüli külterület szabályozási terve 
 

8. § 
A rendelet mellékletei 

(1) Újonnan beillesztésre kerülnek az alábbi szöveges mellékletek: 
 
1. számú melléklet:  
Fogalom-meghatározás 
SZABADONÁLLÓ TELEPSZERŰ, ELŐKERTES BEÉPÍTÉSI MÓD: 

A szabadonálló beépítési mód sajátos formája, ahol az építési telken belül több építési hely jelölhető ki.  
Előkert kialakítása kötelező a szabályozási terven jelölt méretekkel. Az építési helyek tagolását elvi 
építési engedély keretében kell tisztázni. 

2. számú melléklet:  
Az építési övezetek lehetséges paraméterei a különleges gazdasági övezet településeiben. (a települési 
területen kívüli külterület szabályozási tervében alkalmazott paraméterek kövéren szedette és 
aláfestettek.) 
 

a) Az építési övezet beépítési módját meghatározó első számjelének tartalma: 
 

Számjel Beépítési mód 
1 szabadon álló telepszerű, előkertes 
2 szabadon álló általános, előkertes 
3 szabadon álló általános, utcavonalon álló 
4 oldalhatáron álló előkertes 
5 oldalhatáron utcavonalon álló 
6 ikres, előkertes 
7 ikres, utcavonalon álló 
8 zártsorú, előkertes 
9 zártsorú, utcavonalon álló 
0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés 

szabályait. 
X 

ill. további betű- 
jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül 
meghatározásra 

b) Az építési övezet telekparamétereket meghatározó második számjelének tartalma: 
1. A megengedett legkisebb telekterület (m²-ben)  
 

Számjel Megengedett újonnan kialakított legkisebb telekterület 
1 180 
2 360 
3 550 
4 700 
5 900 
6 1 100 
7 2 500 
8 5 000 
9 10 000 
0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés 

szabályait. 
X 

ill. további betű- 
jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül 
meghatározásra 
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2. A megengedett legkisebb egyéb telekméretek a beépítési mód és telekterület függvényében: 
Legkisebb telekszélesség beépítési módtól függően (m) Legkisebb telekterület  

(m²) 

Legkisebb 
megengedett 
telekmélység szabadonálló oldalhatáron 

álló  ikres zártsorú 

180 15 -- -- -- 6 
360 20 16 12 12 6 
550 30 18 12 12 8 
700 35 18 12 12 10 
900 40 20 16 16 -- 

1 100 50 20 18 18 -- 
2 500 50 30 -- -- -- 
5 000 80 40 -- -- -- 
10 000 100 50 -- -- -- 

0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az 
illeszkedés szabályait. 

c) Az építési övezetek legnagyobb megengedett beépítettséget meghatározó harmadik számjelének 
lehetséges változatai: 

Számjel Megengedett legnagyobb beépítettség % 
1 5 
2 10 
3 15 
4 20 
5 30 
6 40 
7 50 
8 60 
9 80 
0 100 
X 

ill. további betű- 
jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos 
előírásaként kerül meghatározásra 

d) A sajátos építési övezetek legkisebb zöldfelületi fedettségét meghatározó negyedik számjelének 
lehetséges változatai: 

Számjel Előírt legkisebb zöldfelületi fedettség (%) 
1 80 
2 70 
3 65 
4 60 
5 50 
6 40 
7 30 
8 20 
9 10+10 tetőkert 
0 20 tetőkert 
X 

ill. további betű- 
jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos 
előírásaként kerül meghatározásra 

e) Az építési övezetek megengedett építménymagasságát meghatározó ötödik számjelének 
lehetséges változatai: 

Számjel Megengedett legnagyobb 
építménymagasság (m) 

Megengedett legkisebb 
építménymagasság (m) 

1 3,5 -- 
2 4,5 -- 
3 6,5 -- 
4 7,5 4,5 
5 9,0 6,5 
6 10,5 7,5 
7 12,5 9,0 
0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az 

illeszkedés szabályait. 
X egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra) 
A szabadonálló telepszerű beépítési módnál nem kell az alsó értéket megtartani. 
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9. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen – a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításáról szóló – rendelet 2010.IX. 

10. napján lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit az elfogadása után induló ügyekben kell alkalmazni. 

 

 
Tornyospálca, 2010. szeptember 9. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lukácsi Attila 
polgármester 

Kovács Miklósné 
jegyző 
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1.5.2 A módosításokkal egybeszerkesztett helyi építési szabályzat 
Az apróbetűs szövegrész nem része a rendeletnek, csak tájékoztatásul szolgál. 
 
 

TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 
A Képviselő - Testület az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. 
évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdése szerinti hatáskörben, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében és a 1. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, továbbá az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló, többször módosított 
253/1997. (XII.20.) Korm. számú Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával 
élve az alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. § 
A rendelet hatálya  

(1) A Helyi építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) területi hatálya Tornyospálca Község közigazgatási 
területére terjed ki. Az I. fejezet 3-4. §-a és a II-VI. fejezet hatálya a 128/2009. (IX.9.) önkormányzati 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv szerinti települési területre, a VII. fejezet sajátos 
előírásainak hatálya a települési területen kívüli külterületekre, Az I. fejezet 1-2. §-a és a VIII. 
fejezetek hatálya a közigazgatási terület egészére terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és 
más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni. építeni, felújítani, átalakítani, 
korszerűsíteni‚ bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv) 
valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló többször módosított 253/1 997. (XII. 20.) Korm. rendelet, (a továbbiakban 
OTÉK) előírásai, valamint az 8/2003 törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (T-2, T-
3), a 128/2009 (IX.30.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv szerinti 
települési területbe eső része, és a településszerkezeti terven jelölt települési területen kívüli 
Külterületi Szabályozási Tervlap (T-4), valamint a jelen Helyi Építési Szabályzat együttes 
figyelembevételével szabad.  

(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező 
előírásokat tartalmaz. 

2.§ 
A belterületbe vonás szabályai 

(1) A szabályozás belterületi határmódosítást irányoz elő a T-2 jelű szabályozási terven jelölt területi 
határokkal. 

(2) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható. 
Lehetséges ütemek: 
• Tornyospálca Ny-i részén a Mándoki utcától Ny-ra (lakóterület részére) 
• Tornyospálca Ny-i részén a Bajcsy-Zsilinszky—Szabadság utca Vége (lakóterület részére) 
• Tornyospálca K-i részén a Kereszt utcától K-re (lakóterület részére) 
A belterületbe vonás ütemeinek sorrendjét Tornyospálca Község Önkormányzata döntése határozza 
meg. 

(3) A belterületbe vonásig a területek beépítésre szánt területként kezelendők, ahol a szabályozási 
tervekben és HÉSZ-ben meghatározott övezeti szabályozás érvényes. 

 
3. §  

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai 
(1) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, 
közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, épület nem építhető. 
-- Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál az állattartási Önkormányzati helyi rendeletben megfogalmazott külön 
feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell. 
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(2) Közterületen történő építés szabályozása: 
a.) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és egyéb tevékenységek céljára közterületen új épület, 

pavilon létesíthető. 
b.) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen köztárgyak (művészeti, kegyeleti 

szobor, emlékmű, diszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési. postai, 
kertépítészeti műtárgy, geodéziai jel, utcabútor, önálló reklámhordozó) a következők szerint 
helyezhetők el: 

- a járda legkisebb hasznos szélességét (1,50 m) nem csökkenti, 
- rendeltetésszerű használata a gyalogosok közlekedését nem zavarja, biztonságát nem 

veszélyezteti, 
- a járművezető kilátását nem gátolja, a közút forgalmi jelzések felismerését nem 

akadályozza, a közút forgalmát nem veszélyezteti, 
- a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem akadályozza.  

A járdán építmények, köztárgyak, berendezések, korlátok csak az előírt szélességű 
gyalogossáv Ás az úttest felőli biztonsági sáv közötti berendezési sávban állhatnak. Növényzet 
a gyalogossáv és a telekhatár közötti területen is telepíthető. A kijelölt gyalogosátkelő helyektől 
a forgalmi haladási irányával ellenkező irányban, továbbá a gyalogosátkelőhely nélküli forgalmi 
csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 50 m-en belüli részen 0,50 m-nél 
magasabb építmény, kilátást zavaró köztárgy, berendezés és növényzet nem állhat. 

(3) Közművesítés: 
a.) A közművesítettség lehetséges fokozatait az OTÉK 8.§ (2) rögzíti, és értelmezi. 
b.) Közművesítettségi fokozatok: 

- teljes közművesítettség, 
- részleges közművesítettség, 
- hiányos közművesítettség. 
- közművesítetlen terület. 

c.) Tornyospálca beépítésre szánt területein teljes közművesítettség szükséges. 
d.) Vízellátásnál elfogadható a bevizsgált ivóvízminőségnek elfogadott fúrt kút. (ÁNTSZ labor, 

FETIKÖVIZIG labor) 
(4)A telekalakítás szabályai: 

-- Az Étv 23. §, 24. §, valamint a 85/2000 (Xl.8.) FVM rendelet a telekalakításról szabályai betartandók. 
-- Elővásárlási jog: az Étv 25..(2) bekezdés szerint Önkormányzati rendelet készül a Tornyospálca Településszerkezeti 

Tervében rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében. 
-- Kisajátítás: Étv 26. §-nak megfelelően történik. 
a) Kialakítható legkisebb telekterület méretek az övezeti előírásoknak megfelelően a HÉSZ és a 

szabályozási tervekben kerültek rögzítésre. 
b) Az egyes építési övezetekben meghatározott minimális telekterület és telekméretek minden 

telekalakítással újonnan kialakított telkek esetében betartandók. A kialakult telek — ha 
telekalakítás nem történik — beépítése az egyéb övezeti előírásoknak megfelelően 
engedélyezhető, ha a telkek megközelítése és közműellátása biztosítható, és telek-
megszűntetési szabályozás nem érinti. Kialakult — az övezeti szabályozásban megadottnál 
kisebb területű és méretű teleknél a beépítettség mértéke az övezeti szabályok szerint 
biztosítandó, azonban ha a kialakult beépítettség mértéke ennél nagyobb, a beépítettség 
megtartható, de nem növelhető. 

c) Nyúlványos telek: a meglévő nyúlványos telkek a Szabályozási Terveknek megfelelően 
beépíthetők, újabb nyúlványos telkek kialakíthatók a 85/2000 (Xl.8.) FVM rendelet szerint. 

 
4. §  

Szabályozási elemek 
(1) A szabályozási terv elemeit a Szabályozási Tervek tartalmazzák. 
(2) A szabályozási elemek: 

- tervezett szabályozási vonal,(közterületek és egyéb funkciójú területek elválasztó vonala) 
- szabályozási szélesség, 
- építési övezetek határa, övezetek határa, területi egység határa, 
- övezeti besorolás, terület-felhasználási besorolás, 
- építési övezeti előírások, ezen belül: 

- beépítési mód, 
- telekre vonatkoztatott  legkisebb szélesség, 

legkisebb mélység, 
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kialakítható legkisebb telekterület méret,  
legkisebb zöldfelület, 
legnagyobb beépítettség, 
legnagyobb építménymagasság, 

- a területre, építményekre, természeti és egyéb objektumokra vonatkozó védelmi előírások, 
- elő-, hátsó-, és oldalkertek méretei, építési hely, 
- építési vonal, 
- közművesítési előírások, 
- terepszint alatti építmények előírásai, 
- környezetvédelmi előírások. 

 
II. Fejezet 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA 
 

5. §  
Településszerkezet, területfelhasználás 

(1) A település igazgatási területe építési szempontból 
Beépítésre szánt területekre, 
Beépítésre nem szánt területekre tagozódik. 

(2) A település igazgatási területének beépítésre szánt területei építési használatuk általános jellege, 
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület felhasználási egységre osztottak: 
(A terület felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.) 
a.) A település igazgatási területének beépítésre szánt területei 

1. Lakóterületek: 
• falusias lakóterületek (Lf) 

2. Vegyes területek: 
• településközpont vegyes területek (Vt) 

3. Gazdasági területek: 
• kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) 

4. Különleges területek: 
• sportterület (Kü-1) 
• temető területek (Kü-2) 
• kegyeleti parkok (Kü-3) 

b.) A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei: 
1. közlekedési-, közmű elhelyezési területek (K/2, K13. K/4. K/5, KMJ1 KM/2) 
2. zöldterületek: 

• közparkok (Z) 
3. erdőterületek: (E) 

• védelmi erdő (Ev) 
• gazdasági erdő (Eg) 

4. mezőgazdasági területek 
• kertes mezőgazdasági területek, (Mk) 
• általános mezőgazdasági területek. (Má) 

 
6. §  

Épületek, építmények elhelyezésének általános szabályai. 
(1) Az egyes területfelhasználási egységeken belül épületeket és építményeket elhelyezni csak a 
területfelhasználási egységek szabályozási tervben jelölt övezeteinek övezeti előírásai, építési övezetek 
szabályozási előírásai és az OTÉK vonatkozó előírásai szerint szabad. 
(2) Az egyes építési övezetekben az övezeti előírásoknak megfelelően építési telket kell kialakítani. 
(3) A tetőterek a megengedett maximális építmény magasságok betartásával építhetők be, meglévő 
magastetős épületek tetőtereinek beépítése, és lapos tetős épületek tetőráépítése esetén is. Egy 
épületen belül csak egy tetőtéri építményszint létesíthető, melyet egy légtérben levő galériaszint 
kiegészíthet. 
(4) Alagsori helyiség, helyiségcsoport, pinceszinti helyiség, helyiségcsoport létesíthető a max. 
építménymagasságok betartásával az épületek alatt. A területeken terepszint alatti építmények — az 
elő-, oldal- és hátsó kertben elhelyezhető melléképítmények kivételével — csak a telkek építési helyein 
belül” helyezhetők el. A terepszint alatti építmények, pinceszint létesítésénél figyelembe kell venni a 
talajvízszintet. Magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges. 
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(5) Építmények közötti legkisebb távolság: 
1. A szomszédos telkeken az építmények közötti legkisebb távolság nem lehet kisebb:  

- a telepítési távolságnál  
- és a tűztávolságnál. 

Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadonálló, oldalhatáron álló beépítési mód 
esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építmény magasság mértéke. 
Az „A” — „C’ tűzveszélyességi osztályba tartozó, és az „A” — „B” tűzveszélyességi osztályú helységeket 
tartalmazó épületek, 500 m2 alapterület (szintenkénti összesített alapterület) feletti „D” —,‚E’ 
tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, valamint minden — a külön 
jogszabály szerinti — közösségi épület, illetve a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakóépület esetében 
(a pinceszintek figyelembe vétele nélkül), és az ezekkel szomszédos más rendeltetésű és 
tűzveszélyességi osztályú épületek között saját, és szomszédos telken tűztávolságot kell tartani. A 
tűztávolság mértékét a tűzvédelmi szakhatóság határozza meg. 
2. A szabályozott beépítési módtól az alábbi esetekben lehet eltérni: 

Oldalhatáron álló beépítési mód: 
a.) Főépületek esetében: 

- Ha a telek szélessége eléri, vagy meghaladja a 16 métert, az oldalhatáron álló 
beépítés módnál az épület-elhelyezés a telekhatártól számított 1,0 méter széles 
csurgó-távolságra is lehetséges. 
- Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 20 métert, szabadon álló épület-
elhelyezés is megengedhető. 

b.) Melléképületek esetében: 
- A kötelező oldalkerti méretek betartása mellett melléképület szabadonállóan is 
létesíthető. 

3. A zöldterületi fedettség kötelezően betartandó értékét jelen rendelet összefoglaló övezeti 
szabályozásának táblázatai határozzák meg. 
4. Előkertek, oldalkertek, hátsókertek szabályozása: 

a.) Előkertek: 
Az előkertek méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni.  
A szabályozási terven az alábbi jelölések használatosak: 

EK= 5 m kötelező előkerti méret, szabályozási terv szerinti méretekkel, mely egyben 
kötelező építési vonal is Év= 5 m-ben, 

EK =K, EV= K kötelező előkerti méret, a kialakult előkerti méret és építési vonal 
alkalmazandó az illeszkedés törvénye szerint. 

b.) Oldalkertek: 
- Az oldalkertek legkisebb szélessége: 

Szabadon álló beépítési módnál a maximális építménymagasság fele.  
lkresen csatlakozó beépítési módnál a maximális építménymagasság fele.  
Oldalhatáron álló beépítési módnál a maximális építménymagasság mértéke. 

c.) Hátsókertek: 
- A hátsókertek a HÉSZ telekzónák építési határvonalai szerint történik (hátsó építési 
határvonaltól a hátsó telekhatárig). 
- A hátsókert nem lehet kisebb: 

• sem az építmény hátsókertre néző tényleges építmény magasságának 
mértékénél, 
• sem 6 m-nél. 

5. Kialakult (K) helyzetben az építésügyi hatósági munkában, az Étv.18. § (2) szerinti illeszkedés elve 
szerint kell eljárni. 
 

III. fejezet 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 

 
7. §  

A lakóterületre vonatkozó általános előírások 
(1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
(2) A lakóterületen fő és melléképületek helyezhetők el (A fő- és melléképületek fogalom meghatározása 
az 1. mellékletben található meg). A lakóterületeken főépület építése nélkül melléképület nem építhető. 
(3) Valamennyi lakóterületen gondoskodni kell a keletkező szennyvizek és csapadékvizek elvezetéséről 
ill. ártalommentes elhelyezéséről. 
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Tornyospálca lakóterületeinek építési övezeteit az OTÉK 8. § (2/a.) szerinti teljes közművesítéssel kelt 
ellátni. a beépítésre szánt területeken a szennyvízcsatorna megépítéséig részleges közművesítettség 
megengedhető. 
(4) Lakóterületeken belül a minimális telekterület esetében (400 m2 és 500 m2) csak egy lakóépület 
építhető. 
(5) Tornyospálca lakóterületei sajátos építési használatuk szerint falusias lakóterületek (Lf). 
 

8. §  
Falusias lakóterületek 

(1) A falusias akóterület maximum 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, mezőgazdasági (üzemi) 
építmények, továbbá a helyi lakosságot ellátó, nem zavaró hatású kereskedelmi‚ szolgáltató és 
kézműipari építmények, elhelyezésére szolgál. A falusias lakóterületen telkenként maximum két 
rendeltetési egység helyezhető el. 
(2) A falusias lakóterületen az alábbi melléképületek építhetők: 

a.) Jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép) tároló. 
b.) A háztartással, lakófunkcióval kapcsolatosan: 

1. nyári konyha, mosókonyha, szárító, 
2. tároló építmények (tüzelőanyag- és más tároló, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, 
góré, csűr, pajta) 
3. az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, ahol ezt az övezeti szabályozás 
és az állattartási rendelet lehetővé teszi 
4. kisipari vagy barkácsműhely, műterem, 
5. fűtés céljára szolgáló melléképület (kazánház) 
6. pince, pince felépítménye, 
7. előkertben melléképület, pavilon nem helyezhető el, 

A falusias lakóterületen az alábbi melléképítmények létesíthetők: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- közműpótló műtárgy, 
- hulladéktartály — tároló, 
- kirakatszekrény, 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára 

szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli 
terasz). 

- kerti víz-, és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő. 
- szabadonálló és legfeljebb 6 m magas szélkerék, antennaoszlop, és zászlótartó oszlop. 

(c) A falusias lakóterületen még kivételesen sem helyezhető el üzemanyagtöltő. 
(d) A falusias lakóterületen kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. § (2) bek.-ben előírtak 
figyelembevételével 

- kézműipari épület 
- egészségügyi, szociális épület 
- sportépítmény. 

(3) Az építmények üzemeltetése során, az épületen kívüli tevékenység zajszintje nem haladhatja meg az 
övezetre előírt határértékeket. 
(4) Oldalhatáron álló beépítésű övezetben, saroktelken szabadonálló épület elhelyezés is 
megengedhető, ha a telek legalább 20 m széles, és a kötelező oldalkerti méretek betarthatóak. 
Közbenső telken, szabadon álló épület elhelyezés akkor engedélyezhető, ha a telek legalább 20 m 
széles és a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza. Min. 18 m szélességű telken az 
oldalhatáron álló beépítésű övezetben a telekhatártól 1 m távolságra is elhelyezhető az épület. 
(5) Az előkertek, építési vonalak szabályozása a szabályozási terv és HÉSZ 6. § (5) 4.a pont szerint. 
(6) Az oldalkertek legkisebb szélessége általában az OTÉK 35. § előírásai szerinti, kivételt képeznek a 
HÉSZ 6. § (5) bekezdés 4.b. pont szerinti eltérésekkel. 
(7) A hátsókertek mélysége a hátsó építési vonal által szabályozott a HÉSZ 6.§ (5) 4.c. pontja szerint. 
(8) A falusias lakóterület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott 
értékeket kell alkalmazni 
 



TORNYOSPÁLCA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                           2010. SZEPTEMBER HÓ    VÁTERV95 KFT 30

1.SZ.TÁBLÁZAT 
az alakítható építési telekre vonatkoztatott használat 

szerinti 
terület 

építési 
övezet 
jele 

beépítési 
mód legkisebb 

telekterület 
m² 

legkisebb 
telekszélesség 

m 

legkisebb 
zöldfelület 

% 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
építménymagasság 

m 

Lf-1 oldalhatáron 
álló 

800 14 40 30 4,5 

Lf-2 oldalhatáron 
álló 

1 200 16 40 30 4,5 

falusias 
lakó 

Lf-3 oldalhatáron 
álló 

1 600 16 40 30 4,5 

(9) Átmenő (két párhuzamos utcán beépíthető szélességű) utcai telekhatárral rendelkező lakóteleknél, 
80 m telekmélység felett megengedett mindkét utcafronton lakóépület építése. 
(10) Állattartásra szolgáló épületek, helységek és melléképítmények építési telken történő 
elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat, és más Jelen HÉSZ-ben meghatározottakon túli építési 
feltételeket Tornyospálca Község állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet határozza meg. 
(11) Az Lf-1 Lf-2, Lf-3 jelű építési övezetek lakóterületei funkcionális zónákra tagolódnak. 

Előkert zóna: 
• Az utcai telekhatártól az építési határvonalig, illetve oldalkertig terjedő zóna. 

Lakó és gazdasági udvar zónája: 
• Az utcai építési határvonaltól a hátsó építési határvonalig terjedő zóna. 

Lakóudvar: 
• Az utcai telekhatártól 35 m-ig terjedő zóna. Lakófunkció 

Gazdasági udvar: 
• Az utcai telekhatártól 35 m-től 60 m-ig terjedő zóna. Gazdasági funkció 

Hátsókert: 
• Az utcai telekhatártól számított 60 méteren túli telekrész nem beépíthető. 
• Az utcai telekhatártól számított 20 méteren belül a melléképület csak főépülettel 
egybeépítve létesíthető. 
• Az állattartó melléképület esetében az állattartó épületre vonatkozó védőtávolságok 
betartandók. 
• 35 m — 60 m hosszú teleknél a min. 6 m hátsókert biztosítandó. 
• A melléképületek a kötelező oldalkerti és hátsókerti méretek betartása mellett az építési 
helyen, szabadon elhelyezhetők. Oldalhatárra melléképület csak a főépülettel megegyező 
telekhatárra épülhet. 

 
9. §  

Településközpont vegyes terület 
(1) A településközpont vegyes terület, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan 
helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, 
oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények, elhelyezésére szolgál, amelyek 
alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra, 
(2) Az övezetben kivételesen sem helyezhetők el 

- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény 
- termelő kertészeti építmény. 

Amennyiben az övezetben ilyen funkció jelenleg működik az fenntartható. 
(3) A településközpont vegyes területen elhelyezhető melléképületek: 

a.) Jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép) tároló, 
b.) A háztartással, lakófunkcióval kapcsolatosan: 

1. nyári konyha, mosókonyha, szárító, 
2. tároló építmények (tüzelőanyag- és más tároló, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, 
góré, csűr, pajta) 
3. az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, ahol ezt az övezeti szabályozás 
és az állattartási rendelet lehetővé teszi, 
4. kisipari vagy barkácsműhely, műterem, 
5. fűtés céljára szolgáló melléképület (kazánház) 
6. pince, pince felépítménye, 
7. előkertben melléképület, pavilon nem helyezhető el. 

(4) A településközpont vegyes területen az alábbi melléképítmények létesíthetők: 
- közmű becsatlakozási műtárgy, 
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- közműpótló műtárgy. 
- hulladéktartály — tároló, 
- kirakatszekrény, 
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és 
játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli 
terasz), 
- kerti víz-, és fürdőmedence, napkollektor, 
- kerti épített tűzrakóhely, 
- kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, 
- szabadonálló és legfeljebb 6 m magas szélkerék, antennaoszlop, 
- zászlótartó oszlop. 

(5) Előkertek, oldalkertek és hátsókertek szabályozása, szabályozási terv szerint, valamint a HÉSZ 6 § 
(5) bekezdés 4 pont a.) b.) c.) szerint. 
(6) Az övezetben teljes közművesítettség szükséges, a szennyvízcsatornázásig legalább részleges 
közművesítettség. 
(7) A telek területének minimum 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók területe 
nem számítható be. 
(8) A településközpont vegyes terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi 
táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni: 
 
2. SZ. TÁBLÁZAT 

az alakítható építési telekre vonatkoztatott használat szerinti 
terület 

építési 
övezet 
jele 

beépítési 
mód legkisebb 

telekterület 
m² 

legkisebb 
telekszélesség 

m 

legkisebb 
zöldfelület 

% 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
építménymagasság 

m 

településközponti 
vegyes terület 

Vt oldalhatáron 
álló 

600 14 15 30 7,5 

 
 

10. §  
Gazdasági területek 

(1) Tornyospálca gazdasági területei sajátos használatuk szerint: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek, 

A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. 
(2) A gazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK 19. § és 20. § meghatározásai érvényesek. 
(3) A gazdasági területeken belül, az OTÉK-ban előírt parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, 

legalább négy egységenként egy előnevelt (3 éves) őshonos fa telepítésével. 
 
 

11. §  
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek 

(1) A kereskedelmi ‚ szolgáltató gazdasági terület, elsősorban nem jelentősen zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az 
alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni 
 
3. SZ. TÁBLAZAT 

az alakítható építési telekre vonatkoztatott használat 
szerinti terület 

építési 
övezet 
jele 

beépítési 
mód legkisebb 

telekterület 
m² 

legkisebb 
telekszélesség 

m 

legkisebb 
zöldfelület 

% 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
építménymagasság 

m 

kereskedelmi 
szolgáltató 
gazdasági 

terület 

Gksz-1 szabadonálló 3 000 40 20 30 7,5 

(3) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeken előkertek szabályozása szabályozási terv szerinti, 
oldalkertek, és hátsókertek szabályozása HESZ 6 §..(5) 4 pont szerint, illetve a szabályozási terven jelölt 
érték. 
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12. §  
Különleges területek 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő építmények 
különlegessége miatt nem sorolhatók egyik további beépítésre szánt területekbe (Jelentős hatást 
gyakorolnak környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek). 
(2) Tornyospálca különleges területei sajátos használatuk szerint: 

a) sportterület  (Kü-1) 
b) temető területek  (Kü-2) 
c) kegyeleti parkok  (Kü-3) 

(3) A különleges területek célja és használatuk fajtája 
a) Sportlétesítmény(övezeti jel Kü-1) Tornyospálca község sporttelepe‚ amely a község rangjának, 

elvárásainak megfelelő színvonalon alakítandó ki. A sportlétesítmény fejlesztésére sportterület 
fejlesztési tanulmányterv készítendő, amely tartalmazza a létesítményeket, zöldterületi kialakítást, 
terep rendezést, vízelvezetést. 

b) Működő temető (övezeti jel Kü-2) Tornyospálca Község köztemetője. A temető bővítési területén 
legalább 30 méter széles fásított védőterületet kell kialakítani. a 36/2002 (111.07.) Korm. rendelet szerint. 
A temető területének legalább 40%-át növényzettel kell beültetni. 

c) Kegyeleti park, lezárt temetők (övezeti jel Kü-3) területei a kegyeletnek megfelelően gondozott 
belterjes parkokként kezelendők. 

 
4. SZ. TÁBLAZAT 

az alakítható építési telekre vonatkoztatott használat 
 szerinti terület 

építési 
övezet 
jele 

beépítési 
mód legkisebb 

telekterület 
m² 

legkisebb 
telekszélesség 

m 

legkisebb 
zöldfelület 

% 

legnagyobb 
beépítettség 

legnagyobb 
építménymagasság 

m 

sport 
létesítmény 

Kü-1 szabadon 
álló 

K K 40 10 12.5 

működő 
temető 

Kü-2 szabadon 
álló 

K K 40 10 7.5 

kegyeleti park 
lezárt temető 

Kü-3 szabadon 
álló 

K K 40 10 7,5 

 
 

IV. fejezet  
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

13. §  
Közlekedési és közmű elhelyezési, hírközlési terület 

(1) A közlekedési területek a szabályozási terv szabályozási vonalak által meghatározott („K” övezeti 
jelzésű) közterületei. 
(2) A közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési területeket, a nyomvonalas elemek közül az utak 
szélességét, a közmű elhelyezési sávokat terv szerint biztosítani kell. 
(3) Az utak szabályozási vonallal meghatározott területsávja mentén létesítményt elhelyezni, csak a 
területsáv megtartásával szabad. E területsávot az annak mentén elhelyezni kívánt létesítmény 
védőtávolsága sem érintheti. A területsávba eső, meglévő építménnyel, közművel, útburkolattal, 
járdaburkolattal, fasorral stb. (keresztmetszeti elemekkel) kapcsolatos mindennemű tevékenység csak a 
tervvel összhangban történhet. 
(4) A közlekedési területbe a kővetkező közutak tartoznak: 
K-2. Országos mellékutak: 

• 4111. sz. Kisvárda - Mezőladány összekötő Út a települést ÉK-DNY irányban szeli ketté. 
• 41315. sz. Vasútállomáshoz vezető út 

K-3. Települési gyűjtőutak: 
a T-2, Szabályozási Terv szerint alakítandók ki. 

K-4. Útkategóriák alapján a T-2 Szabályozási Tervekben meghatározott lakóutak és kiszolgáló utak, 
általában 16,0 m, 14,0 m, 12,0 m, 10,0 m szabályozási szélességgel alakítandók ki. 

K-5. Gyalogút, minimális szabályozási szélessége 4 m. 
KM-1. Külterületi mezőgazdasági feltáró és összekötő út, minimum 16,0 m szabályozási szélességgel 

alakítandó ki. 
KM-2. Mezőgazdasági kiszolgáló út, melyek minimális szélessége 12,0 m. 
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(5) A mezőgazdasági utak építési területszélességének szabályozását az úttengelytől egyenlő 
mértékben kell végezni. Ez alól kivételek a közcélú csatornával, természeti védettséggel rendelkező 
területekkel szomszédos utak, ahol a szabályozási szélességet e területek határától kell kimérni. 
(6) A közterületeken elhelyezett parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, négyegységenként egy 
előnevelt (min. 3 éves) környezetbe illő, a környéken őshonos fafaj telepítésével. 
 

14. §  
Mozgásukban korlátozott emberek igényeit figyelembevevő előírások 

(1) A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbségek rámpával történő 
áthidalását. (Gyalogos átkelőhelyeknél döntött szegélysávval) 

(2) A tömegközlekedési eszközök megállóinál lehetővé kell tenni megemelt szintekkel és azokat 
összekötő lejtőkkel, kihelyezett információs táblákkal a kerekesszékkel közlekedő fel- és leszállását a 
tömegközlekedési járművekre. 

(3) Biztosítani szükséges minden parkolóban min. 5 %‚ de legalább kettő kerekesszékkel is igénybe 
vehető (méreteinél nagyobb) gépkocsi parkoló létesítését, melyet kizárólagos használatot biztosító 
tábla jelezzen. 

15. §  
ZÖLDTERÜLETEK 

(1) A zöldterületek körébe tartozó övezeteket a szabályozási terv tünteti fel. 
(2) A közlekedési területen belüli zöldsávokat az alátámasztó munkarészek határozzák meg. 
(3) A szabályozási terven megjelölt zöldterületi funkció : közpark, (Z) övezeti jellel. A szabályozási terv 

szerinti közpark területen pihenőhely és gyermekjátszótér elhelyezhető. 
(4) A közpark övezetben a zöldfelületi fedettség legalább 60 %-os legyen 
(5) Jelenlegi közparkok: 

- Tornyospálcai Árpád tér emlékművei, 
- A Polgármesteri Hivatal mellett lévő emlékpark, 
- A kegyeleti parktól É-ra lévő park. 
 

16. §  
ERDŐTERÜLETEK 

(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. 
(2) A terv erdőterületei rendeltetésük szerint: 

a.) védelmi /védett és védő/ erdők: (Ev) övezeti jellel 
b.) gazdasági erdők: (Eg) övezeti jellel 

(3) Védelmi erdőövezetben épületet elhelyezni nem lehet 
(4) A 100000 m2-t (10 hektár) meghaladó területnagyságú telken 
- gazdasági rendeltetésű erdőterületen 0,5 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő 
építmények helyezhetők el. 
 

17. §  
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

(1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban mezőgazdasági hasznosítás) 
építményei helyezhetők el. 
(2) A mezőgazdasági terület: 

a.) kertes (Mk) és 
b.) általános (Má) terület lehet. 

(3) A mezőgazdasági területeken az OTÉK 29. § előírásainak megfelelően a következő övezetek 
kerültek kijelölésre: 

1. általános mezőgazdasági területek: 
a.) M-1: gyep (rét, legelő) terület 
b.) M-2: (döntően) szántó művelésű terület 
c.) M-3: nádas, mocsár, vízállásos terület 
d.) MV-1: természetvédelmi hatóság által védendő természeti terület  

2. kertes mezőgazdasági területek: 
g.) Mk: gyümölcsös, szőlő, konyhakert terület 

(4) Az MV-1 jelű területeken az illetékes természetvédelmi hatóság (FETI-TKTVF) engedélye szükséges 
az 1996. évi LIII. tv. 15. §-ba rögzített esetekben, szakhatósági állásfoglalása az említett törvény 4. § d.) 
pontjában meghatározott esetekben. 
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a.) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld; 
b.) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, 
vagy ha e törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki üzemi terv 
alapján nem áll bányaművelés alatt; 
c.) a mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület. 

A fentiek alapján a nádas is az MV-1 területek közé sorolandó, valamint a mocsár és a vízállásos 
területek természetközeli állapotának megőrzése is kívánatos. Természeti területek esetében az 
1996.évi LIII. tv.21.§-ában felsorolt esetekben szükséges a felügyelőség engedélye, valamint a 
szakhatósági hozzájárulása. 
(5) Az M-1 jelű övezetben csak állattartási célokra épülhet épület vagy építmény, de nem megengedett 
állattartó telepek létesítése. Az állattartás építményei közül, csak karám és kerítés, fedett-nyitott nyári 
szállás létesíthető természetes anyagokból. 
(6) Az M-2 övezetben beépítési lehetőségek OTÉK 29. § (3) bekezdés szerint. 
- Lakóépület és mezőgazdasági üzemi épület 10.000 m2 fölött 3 %-os beépítettség megtartásával 
építhető, 10.000 m2 alatti területen lakóépület és mezőgazdasági üzemi épület nem építhető. 
- Állattartó telepek (új) létesítése csak 2.0 ha terület fölött külön szakhatósági engedélyek beszerzésével 
lehetséges. Állattartó telep birtokközpontként önállóan is kialakítható. de a 2,0 ha minimális 
telekterületnek ekkor is meg kell lennie. 
(7) Az M-3-as övezetben (nádas, mocsár, vízállásos terület) építményt elhelyezni nem szabad. 
(8) Az Mk övezetben (kertes mezőgazdasági területen) az OTÉK 29. § (3) bekezdés szerint lehet 
építeni. Kertes mezőgazdasági területen lakóépület nem helyezhető el. 
 
 

V. FEJEZET 
KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

18. §  
Általános előírások 

(1) A környezetvédelmi előírások a 
- levegőtisztaság-védelem, 
- zaj- és rezgésvédelem, 
- föld- és vízvédelem, 

témakörére terjednek ki. 
(2) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy: 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,  
b) megelőzze a környezetszennyezést, 
c) kizárja a környezetkárosítást. 

(3) Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a 
környezetvédelem előírásait. 

19. §  
Levegőtisztaság-védelmi előírások 

(1) A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett határértékeket 
meghaladó kibocsátásokat. 

(2) Új létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és meg kell követelni 
a kibocsátási határértékek betartását (betarthatóságát). 

 
Zaj- és rezgéselleni védelem 

-- A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapítása a 8/2002 (111.22.) KöM — EüM rendelet alap 
ján történik. 

-- A szórakoztatással összefüggő hangosító berendezések zajkibocsátásáról önálló Önkormányzati rendelet készítendő. 
 

20. §  
Föld és vízvédelem 

(1) A telek biológiailag inaktív udvarfelületein növelni kell a növényzettel fedett területek arányát. 
(2) A csapadékvíz ülepedő anyagtól és szerves anyagtól való tisztításáról a csapadékvíz-elvezető 

rendszerbe bevezetés előtt, telken belül gondoskodni kell. 
(3) A termőtalaj, humusz védelméről az építkezések során gondoskodni kell, elszállításuk a vonatkozó, 

érvényben lévő rendeletek szerint történhet. 
-- A tervezési területen ismert talajszennyezés nem található. A településrendezési tervvel érintett terület szennyeződés 

érzékenységi besorolása B’ érzékeny terület. 
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(4) A lakossági eredetű veszélyes hulladékok ideiglenes helyen történő szakszerű, átmeneti tárolásáról 
(saját telke), a megfelelő kezelő, vagy ártalmatlanító telepre történő szállításáról a hulladék termelője 
köteles gondoskodni. 

(5) Az egykori Üzemi telephelyek felszámolása, vagy az Új beruházások során szennyezett talajok 
esetleges feltárása esetén gondoskodni kell a talajcseréről, a szennyezet talaj elszállításáról, esetleg 
ártalmatlanításáról. A talajfunkciók megőrzése, a kedvezőbb vizuális megjelenés, vízháztartás és 
klímamódosító hatás érdekében, törekedni kell a minél kisebb felületű beépítettségre és 
burkoltságra. Az új beruházások esetében a nagykiterjedésű beépített és burkolt felületek 
kialakításának megakadályozására célszerű egyedileg meghatározni a lehetséges beépítési arányt, 
és a maximális burkolhatóság mértékét. A már meglévő, nagykiterjedésű, összefüggő burkolt 
felületek kedvezőtlen megjelenése és ökológiai hatása három módon orvosolható: 

- a burkolat felszedésével, zöldfelülettel, való kiváltásával. 
- a burkolt felületek részleges megbontásával, növényzettel beültetett foltok, faverem, ráccsal 

kialakított fakelyhek közbeiktatásával. 
- kevésbé igénybevett területeken vízáteresztő burkolat alkalmazásával. 

(6) A vizeket minden olyan behatástól védeni kell, amely azok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságát, 
természetes minőségét és öntisztulási képességét hátrányosan megváltoztathatja. Anyagok tárolása, 
kezelése, szállítása, vagy megsemmisítése során gondoskodni kell arról, hogy a vizeket ne 
fertőzhessék, ill. ne szennyezhessék. 

(7) Bármilyen szilárd, folyékony, vagy gáznemű anyagot a víz közelében tárolni, vagy kezelni csak olyan 
intézkedések megtétele mellett szabad, amelyek a víz szennyezését kizárja. A vizek szennyezését 
előidéző üzemet csak szennyvíztisztító berendezéssel szabad építeni és üzemben tartani. 

 
21. §  

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás, település tisztaság 
(1) A települési hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását Önkormányzati Rendelet szabályozza 

9/2004,(V.27.). A település területén keletkező kommunális hulladékot zárt tárolóedényben kell tárolni, 
annak elszállításáig, 

(2) A tisztántartás feladata magában foglalja a közterületek tisztítását, a hó- és síkosság mentesítést, 
illetőleg pormentesítést. Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles gondoskodni az ingatlan 
előtti járdaszakaszról. Járda hiányában egy méter széles területsávon, illetve a járda mellett, ha 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai, valamint tömbtelkei a külön tulajdonba álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló területek köztisztaságáról. Tulajdontól függetlenül a használóra hárulnak a 
köztisztasági kötelezettségek a szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek esetében. Az üzletek előtti 
járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt — ettől eltérő megállapodás kivételével — a használó köteles 
tisztántartani. 

 
VI. Fejezet 

ORSZÁGOS ÉS HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 
22. §  

-- Az Országos műemlékvédelem alatt álló építészeti értékek, jelen HÉSZ 1/A. függeléke szerint. 
(1) Tornyospálca tervezett műemléki környezeteinek lehatárolását a T-2 jelű szabályozási terv rögzíti. 
(2) A régészeti lelőhelyek lehatárolását a szabályozási terv jelöli. 

A régészeti lelőhelyeken a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásait kell alkalmazni. 
A régészeti lelőhelyeket lefedő ingatlanokat érintő bármilyen 30 cm mélységet meghaladó földmunka 
vagy építési tevékenység előtt a KÖH megkeresése szükséges.  
Az építési engedélyezés során az örökségvédelmi törvény 63. § (4) bekezdésének a) és b) pontja alapján a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el.  
Nagy kiterjedésű, intenzív régészeti területeken a beruházást megelőző feltárás szükséges, ez megnövel(het)i a beruházás 
költségeit és időigényét, de a feltárás szakszerű elvégzéséhez szükséges körülményeket a beruházónak biztosítania kell. 

-- A helyi építészeti, településszerkezeti értékek védelem alá helyezéséről külön helyi Önkormányzati értékvédelmi rendelet 
intézkedik. 

 
 

VII. Fejezet 
A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLETEKRE VONATKOZÓ  

ELŐÍRÁSOK 
23.§ 

Értelmező rendelkezések 
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(1) A települési területen kívüli Külterületi Szabályozási Terv felületként, határvonalként, vonalként, pont 
szerűen vagy jelképesen megjelenő szabályozási elemeket rögzít. A rajzi és szöveges szabályozási 
elemek egyrészt I. (első), másrészt II. (másod)rendűek. 

(2) I. rendű szabályozási elemek a külterületi szabályozási tervlapon jelölt: 
- területfelhasználási egységek területei, melyeket az övezetek építési övezetek betűjelei 
azonosítanak; 
- az I. rendű közterületek; 
- az I. rendű közlekedési célú közterületek kottázott szabályozási szélességei. 

(3) II. rendű szabályozási elemek a (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek. 
(4) Az I. rendű szabályozási elemek módosítására csak a Településszerkezeti Terv felülvizsgálata és 

módosítása keretében kerülhet sor. 
(5) A II. rendű szabályozási elemek módosítása – kivéve a gazdasági területeken belüli közlekedési célú 

közterületek határán rögzített szabályozási vonalak -- beépítésre szánt területen legalább a tömb 
egészére, beépítésre nem szánt területen vagy a tömb egészére, vagy a területfelhasználási 
egységre kiterjedő Szabályozási Terv készítésével történhet meg. 

(6) A gazdasági területeken belüli, közlekedési célú közterületek határán rögzített szabályozási vonalak, 
tömbök összevonása esetén, ha a szomszédos területek közlekedési megközelítését nem 
korlátozza, megszüntethetők szabályozási terv módosítása nélkül. 

 
24. § 

Az építési övezetek előírásai 
(1) A külterületi szabályozási tervlap az alábbi sajátos építési övezeteket jelöli 
     -- Gipe-18556 
     -- Km -10556 
 -- Ksz-17336 
(2) Az építési övezeti előírások  

a) rendeltetési;  
b) építési  
előírásokból állnak.  

(3) Az építési övezet jelében, a betű arra utal, hogy az építési övezet, melyik területfelhasználási 
egységbe tartozik. A betűjelek tartalmát a rendeltetési előírások, a számkódok tartalmát az építési 
előírások adják meg. 

(4) Az építési öveztek rendeltetési előírásai (fő és melléképületek, építmények) 
a) A nem zavaró hatású ipari gazdasági (Gipe) építési övezetek rendeltetési előírásai 

Nem szennyező ipari gazdasági övezetben elhelyezhető: 
1. energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmény 
2. mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület 
3. a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
szolgáló lakás. 

b) A beépítésre szánt szabadidős célú különleges (Ksz) építési övezetek rendeltetési előírásai 
Az építési övezetben elhelyezhetők: 

1. szállásférőhely szolgáltató épületek, szálloda, panzió, kemping, 
2. a területen tartózkodókat kiszolgáló (WC-mosdó, fedett tartózkodó, közösségi) épületek 
3. vendéglátó épület, 
4. sportlétesítmények és/vagy egyéb szórakoztató építmények. 

c) A beépítésre szánt mezőgazdasági üzem céljára szolgáló különleges (Km) építési övezetek 
rendeltetési előírásai 
Az építési övezetben a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó  

1. feldolgozó üzem, karbantartó műhely, gépállomás, 
2. raktár ill. terménytároló, 
3. az állattartás épületei, 
4. a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás ill. szociális 

létesítmények, 
5. a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó irodák 
helyezhetők el.  

(5) Az építési övezetek építési előírásai 
Az építési övezet jelében  

-- az első szám a beépítési módra,  
-- a második szám a legkisebb teleknagyságra,  
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-- a harmadik szám a legnagyobb megengedett beépítettségre 
-- a negyedik szám a megengedett legkisebb zöldfelületi fedettségre,  
-- az ötödik szám a megengedett legkisebb, ill. legnagyobb építménymagasságra utal.  

 
Az övezetek előírásai 

25. § 
(1) A temető különleges övezet előírásai (Kt) 

Az újonnan működésbe vont területek esetében 20 méter széles védősávot kell kialakítani a telken 
belül. 

(2) A közúti közlekedési övezet előírásai (KÖu) 
a) Az övezet a közúti közlekedés céljára kijelölt terület. 
b) A területen elhelyezhetők: 

1. az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók), 
járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi 
létesítményei, a közművek és a hírközlés építményei, továbbá 
2. a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, utasvárók, 
3. hirdető berendezések, szobrok, távbeszélő fülkék. 

c). Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület a közlekedési terület 2%-át, az újonnan 
elhelyezendő építmények magassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg. 

(3) A vasúti övezet előírásai (KÖk) 
a) Az övezet a kötöttpályás közlekedés számára kijelölt terület. 
b) Az övezetben elhelyezhetők: 

1. a vasutak és azok működéséhez kapcsolódó közlekedési építmény(ek) és irodák,  
2. a közlekedőket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek,  
3. a személyzet számára szolgáló szociális épületek, ill. szolgálati lakás. 

c) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt vasúti közlekedési terület legfeljebb a telekterület 2%-a 
lehet. 

(4) A védelmi rendeltetésű erdőövezet előírásai (Ev) 
a) A terület elsődlegesen védelmi (környezetvédelmi, ill. természetvédelmi) rendeltetésű célokat 

szolgál. 
b). Védelmi rendeltetésű erdőövezetben épületet elhelyezni nem szabad. 

(5) A gazdasági rendeltetésű erdőövezet előírásai (Eg) 
a) A terület az elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdők területe, ahol az erdőgazdálkodással és 

vadgazdálkodással, továbbá az oktatással és kutatással összefüggő építmények helyezhetők el. 
b) Területén elhelyezhetők: az erdő rendeltetésének megfelelő üzemi építmények, szolgálati 

lakó- és szállásépületek, őrházak és ezek melléképületei, melléképítményei (pl. erdészház, 
munkásház stb.), valamint vadászház, vendégház és közlekedési és szállítási építmények. 

c) A b) bekezdés szerinti építmények akkor helyezhetők el, ha az összefüggő erdőterület nagysága 
legalább 10,0 ha. A beépítés mértéke nem haladhatja meg a 0,5 %-ot.  

d) A zónában csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájba illő, nyeregtetős, legfeljebb 3,5 m 
építménymagasságú épület létesíthető.  

(6) Az általános mezőgazdasági övezet előírásai (Ma) 
a). Üzemi (árutermelő) mezőgazdaság céljára kijelölt terület. 
b). Az övezetben elhelyezhető építmények: pince, fóliasátor, üvegház, mezőgazdasági üzemi-

raktározási épület, lakóépület.  
c). Az övezetben  

1 épületet elhelyezni 6 000 m2 telekterületet elérő telken lehet, szabadonálló beépítési 
móddal,  

2 a telek beépítettsége max 3,0 % lehet. Lakóépület által elfoglalt telekterület nem érheti el 
a telekterület 1,5%-át.  

3 Az elhelyezett épület építménymagassága nem haladhatja meg a 7,5 m-t. Ettől eltérni 
csak a szükségszerű mezőgazdasági üzemi technológia (pl. gabonaszárító/tároló) 
alapján lehet. 

d) Az övezetben a közigazgatási területen belül elhelyezkedő több önálló telekből birtoktest 
kialakítható. A birtoktest esetén a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek 
területe után számítva csak az egyik telken (birtokközpontban) is kihasználható, ha a 
birtokközpont telkének területe eléri a 10 000 m²-t, és a szomszédos telkek rendeltetésszerű 
használatára nincs korlátozó hatással, illetve azt nem veszélyezteti.  



TORNYOSPÁLCA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                           2010. SZEPTEMBER HÓ    VÁTERV95 KFT 38

e) A birtokközpont beépítettsége nem haladhatja meg a 30%-t, és az elhelyezett építmények 
építménymagassága a 10,5 m-t. 

(7) A kertes mezőgazdasági övezet előírásai (Mk) 
a) Az övezetbe a kiskertek tartoznak. 
b) Az övezetben a mezőgazdasági tevékenységhez kötődően elhelyezhető építmények: földdel 

borított pince, fóliasátor, üvegház, a gyümölcstároláshoz szükséges, ideiglenes tartózkodásra is 
alkalmas gazdasági épület, állattartó építmény. Lakóépület nem építhető. 

c) Az övezet 720 m2-nél kisebb telkein épületet létesíteni nem szabad. A 720 m2 telekterületet elérő 
telkeken a b) pont szerinti épületek építhető. 

d) Az övezetben oldalhatáron vagy szabadonálló, nyeregtetős, minimum 30º, maximum 50º -os 
hajlásszögű magastetős épületek helyezhetők el. Az épület építménymagassága legfeljebb 4,5 m 
lehet. 3000 m2-nél kisebb telken csak egy épület helyezhető el. 

(8) A vízbeszerzési vízgazdálkodási övezet előírásai (VGb) 
a). Az övezetbe a vízbeszerzéshez kapcsolódó területek és vízmű-kutak telkei tartoznak. 
b) Az övezetben csak a vízbeszerzési gazdálkodással kapcsolatos építmények helyezhetők el.”  

(9) A természetközeli terület (T) 
a) A természetközeli területen a kialakult növényállomány megtartandó, mezőgazdasági művelés 

nem folytatható.  
b) A területen épületet elhelyezni nem lehet. 

 
26. §  

Egyéb előírások 
(1) Építés és telekalakítás sajátos előírásai 

a) Ha a tervezett szabályozási vonal meglévő épületen keresztül halad, és 
1. az épület lakóépület, akkor a meglévő lakóépület közterületi kontúrját kell szabályozási vonalnak 

tekinteni. A szabályozási vonallal érintett meglévő lakóépületet nem kell elbontani, az felújítható. 
Amennyiben a meglévő lakóépületet elbontják, úgy a szabályozási tervlap szerinti szabályozási 
vonalat kell telekhatárként kialakítani, és ettől a vonaltól mért előkerten belül épület nem 
helyezhető el; 

2. a meglévő épület bővítésre kerül, akkor a bővített épületrész a tervezett szabályozási vonaltól 
mért előkertekbe nem eshet. 

b) Meglevő, az övezetben előírt legkisebb méretet el nem érő területű telek az egyéb előírások 
(tűztávolság, elő-, oldal- és hátsókert méret, stb.) betartása esetén beépíthető.  

c) A szabályozási szélesség kialakítása érdekében történő telekalakítás során a telket építési 
szempontból kialakult teleknek kell tekinteni és beépíthetőségét a b) szerint kell figyelembe venni.  

d) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelületi 
arány megvalósításával engedélyezhető. A terepszint alatti építmények feletti zöldfelületek a 
zöldfelületi fedettség számításánál az OTÉK 5. számú melléklet szerint vehetők figyelembe. 

e) A közterület fölé kinyúló épületrész homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület utcai 
homlokzati hosszának 1/3-át; 

f) Az építési hely közterület felőli határát, ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik kötelező 
beépítési vonalnak kell tekinteni. Az építési vonal az építési hely közterületi határvonalának 1/3 
hosszán a telekirányban visszaléphet; 

g) Melléképületek építménymagassága legfeljebb 3,5 m, gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet. 
h) Abban az esetben, ha az új telek korábbi kisebb telkek összevonásával jön létre, és az övezet 

szerint előírt telekterület-méret kialakítása irányában hat, a telekösszevonás akkor is 
engedélyezhető, ha az így kialakuló telek az övezeti előírás szerinti méretet nem éri el. 

i) A területen az építés feltétele a teljes közművesítettség megléte. 
(2) Tilalmak és korlátozások sajátos előírásai 

a) Telekalakítási és építési tilalom terheli a tervezett vonalas infrastruktúrák által lefedett 
területsávokat. 

b) Építési korlátozás alá esnek a védőtávolságba eső területek. A korlátozás jellege és mértéke a 
védőtávolságot igénylő létesítménnyel kapcsolatos jogszabályok szerint érvényesítendő. 

(3) Közterületek és közhasználatú területek sajátos előírásai 
a) Közterületi járdán, gyalogos felületen vendéglátó terasz csak úgy alakítható ki, hogy a gyalogos 

közlekedésre fennmaradó terület legalább 3,0 m széles legyen. 
b) A közterületen egyéb létesítmények (pl. telefonfülke, postaláda, hírdetőtábla stb.) csak úgy 

helyezhetők el, hogy a gyalogos közlekedésre fennmaradó sáv szélessége elérje a 2,0 m-t.  
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c) Reklámokat, hírdetéseket elhelyezni a közterületen ill. közterületről látható homlokzatokon vagy az 
utcaképben érvényesülően csak az önkormányzat által elfogadott módon ill. az általa 
engedélyezett reklámhordozókon vagy az e célra kijelölt helyeken (pl. hírdetőtáblákon, települési 
információs táblák hátoldalán) szabad.  

d) Üzletek előterében csak a nyitvatartás idején és csak mobil árubemutató szerkezetek helyezhetők 
el úgy, hogy a (gyalogos)forgalmat ne akadályozzák. Az árubemutatásra igénybe vett területre 
közterülethasználati megállapodást kell kötni az önkormányzattal. 

 
27. § 

Közlekedési előírások 
(1) Az építési területen (szabályozási szélességen) belül csak a közút létesítményei és berendezései, 

közművek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények létesíthetők, ill. növényzet telepíthető. 
(2) A szabályozási szélességen belül a nem közúti közlekedésre kialakított sávokon helyezhetők el 

létesítmények, építmények függetlenül attól, hogy a közlekedési célú közterület I. vagy II. rendű 
kategóriába tartozik. Az építmények kialakításának és elhelyezésének olyannak kell lennie, hogy a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, tehát az építmények mellett min. 2,0 m széles gyalogos 
terület még rendelkezésre álljon. 

(3) Területfelhasználási egységeken belül kialakított magánutak szabályozása: 
1) Közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló magánút céljára legalább a következő szélességű 

területet kell biztosítani: 
→ 6,0 m, ha kettőnél nem több, 80 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telket közelít meg, 
→ 10 m, ha 200 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telkeket közelít meg, 
→ 12 m egyoldali fasorral, ha 400 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telkeket közelít meg. 
→ A gazdasági (Gksz, Gipe, Gipz) területeken belül a magánút szélessége 12 m-nél kisebb 

nem lehet. 
2) 150 m-nél hosszabb, zsákutcaként kialakított magánutat végfordulóval kell megépíteni. 
3) 200 m-nél nagyobb hosszúságú magánút zsákutcaként nem alakítható ki. 
4) Kettőnél több telek megközelítésére szolgáló magánutat közforgalom elől elzárni nem szabad. 

Amennyiben rendezett szabályokkal meghatározott módon a kiszolgált területen a 
közszolgáltatást végzők, valamint a területen jelenlévőkhöz érkező látogatók bejutása 
biztosítható, a közforgalom elől el nem zártság követelménye kielégítettnek tekintendő. 

5) Építési telek kiszolgálását is biztosító magánút telkét csak a magánúttal érintett teljes területre 
vonatkozó telekrendezési terv alapján lehet engedélyezni. 
A magánúttal feltárásra kerülő tömbbelső vagy területegység telkeinek szélessége a kialakult 
telekszélességek figyelembe vételével is engedélyezhető az övezetre vonatkozó egyéb 
előírások betartásával. 

(4) Új nyomvonalak esetén műszaki infrastruktúra-fejlesztést csak úgy szabad végezni, hogy – az utak 
mentén a közművek elhelyezése után – a fásítás területe biztosítható legyen. 

-- Országos közforgalmú vasútvonal, ill. vasútállomás mindkét oldalán a szélső vágánytól mért 50,0 m távolságon belül csak 
vasúti vagy postai építmény, illetőleg közút, gépjármű-várakozóhely, tömegközlekedési eszköz végállomása és közpark, 
továbbá olyan más építmény helyezhető el, amelyhez a vasúti hatóság hozzájárul. 

 
28. § 

Közmű és hírközlési előírások 
(1) Általános előírások 

a) Beépítésre szánt területen, újonnan épület csak teljes közműellátás, vagy saját víz, szennyvíz, 
energiaellátás biztosítása esetén telepíthető. 

b) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek 
elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről, az útrekonstrukciónál a 
meglevő közművek szükséges egyidejű felújításáról gondoskodni kell. 

c) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a 
feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezetéknek az 
eltömedékelését szakszerűen meg kell oldani. 

d) Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell 
biztosítani. A közművezetékek nyomvonalát úgy kell elrendezni, hogy az új utcákban fasor 
telepítését biztosítani lehessen. 

-- A közművek elhelyezésnél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. A 
közművek előírások szerinti védőtávolságán belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával 
engedélyezhető. 
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-- Az ivóvíz szolgáltatás, a szennyvíz- és a csapadékvíz elvezetés, a földgáz- és a távhőellátás, a villamosenergia, a 
hírközlés és a kábel TV hálózatokat és építményeit, valamint azok védőtávolságát közterületen, vagy a közmű üzemeltető 
telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben vezetett közművezeték nyomvonalára és közműépítmény helyére a 
szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni.  
-- A tervezett telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közműhiányos 
ingatlant ellátó, más telkén átvezetett bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni.  

Vízellátás 
-- A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vízvezeték hálózatra csak föld feletti tűzcsapok szerelhetők fel.  
-- A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vezeték hálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani. A 
tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 méternél közelebb kell elhelyezni. Azokban az építményekben, ahol az oltóvíz 
mennyisége meghaladja a hálózatból kivehető vízmennyiséget, az építmények oltóvíz ellátását a meglevő vezeték 
keresztmetszetének bővítésével, illetve helyi megoldással kiegészítve, oltóvíztároló építésével kell megoldani. 

(2) Szennyvízelvezetés és - tisztítás 
a) A területen a szennyvizek szikkasztása nem engedhető meg. 
b) Csak elválasztott rendszerű (külön szennyvíz és külön csapadékvíz) csatornahálózat építése 

engedélyezhető. 
-- A közcsatornába vezethetőség kritériumainak a megfeleléséhez a hatályban levő jogszabályok előírásai szerint kell 
eljárni. Az ingatlanokról kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelnie a közcsatornára rákötés vízminőségi 
feltételeinek, az attól eltérő szennyezettségű vizet, telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a megengedett 
szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani. 

(3) Felszíni vízelvezetés 
a) A nyílt árkokba, időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a 

felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szűntetni. 
b) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.  
c) A tervezett fejlesztési területek előkészítési fázisában a tereprendezéssel összehangolva kell 

megtervezni a terepviszonyoktól függő felszíni vízelvezetést.  
-- A vizek és egyes közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladatok ellátásához a 
hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és 
hasznosításáról szóló Korm. rendeletben előírt szélességű parti sávokat szabadon kell hagyni. 

-- Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, horhos stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi 
létesítési engedély alapján a VIZIG engedélyével szabad.  

-- A folyók vízminőség védelme érdekében a bevezető árkok vizét iszap- és homokfogón keresztül kell a befogadó 
vízfolyásokba vezetni.  

-- A csapadékvizeket az építési telken belül vagy el kell szikkasztani, vagy hasznosítani kell.  

(4) Villamosenergia-ellátás 
a) Az új beépítésre szánt területen új (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) villamosenergia ellátási 

hálózatot, ill. már beépített területeken a gazdasági területek kivételével a meglevő hálózat 
rekonstrukciója és hálózatépítéssel járó felújítás során, a hálózatok csak földkábeles 
elhelyezésűek lehetnek.  

b) A beépítésre nem szánt területeken a villamosenergia-ellátás hálózatainak földfeletti vezetése 
fennmaradhat, ha ezt tájképvédelmi előírások nem tiltják. A villamos kisfeszültségű és 
közvilágítási, továbbá a távközlési szabadvezetékeket közös, egyoldali oszlopsoron kell vezetni. 

-- A közigazgatási területen áthaladó nagyfeszültségű villamos távvezetékek védőterülete a tengelytől mérten: 
-- 400 kV-os villamos távvezeték 38-38 m, 
-- 220 kV-os villamos távvezeték 25-25 m, 
-- 120 kV-os villamos távvezeték 18-18 m, 

A biztonsági övezeten belül bárminemű építési tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhető. 

(5) Földgázellátás 
A tervezett gáznyomás-szabályozók csak az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők fel, vagy a 
telkek udvarán helyezhetők el, térszín feletti vagy térszín alatti kivitelezéssel, a közterület felől 
növényzettakarással. 
-- A középnyomású földgázhálózatról vételező ingatlanok gázellátására egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni.  
-- A nagynyomású szénhidrogén szállítóvezeték biztonsági övezetét, amennyiben az a 10,0-10,0 m-t meghaladja – a 
szabályozási terv feltűnteti. A védősávban az országos előírások érvényesek, mindennemű építési tevékenység tilos. 
-- A közigazgatási területen áthaladó nagyközépnyomású vezetékek biztonsági övezete 9,0-9,0 m. A védősávon belül 
épület nem építhető. 

(6) Elektronikus hírközlés és telekommunikáció 
a) Beépítésre szánt területen településrendezési szempontból a tervezett és a rekonstrukcióra kerülő 

távközlési hálózatokat földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve földalatti vezetéssel kell 
megépíteni.  

b) A beépítésre nem szánt területen, ahol a föld feletti vezetés fennmarad, a távközlési 
szabadvezetéket a 0,4 kV-os és a közvilágítási vezetékkel közös oszlopsoron kell vezetni. 
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c) Közcélú és egyéb 4,0 m-t meghaladó hírközlési építmény (antenna, antennatorony) építési 
feltétele, a 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti látványtervi vizsgálat készítése, mely igazolja 
a településképet nem zavaró helykiválasztást.  

 
29. § 

Környezetvédelmi és zöldfelületi előírások 
(1) A területen csak olyan gazdasági tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, 

építhetők, amelyek légszennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg az előírt kibocsátási 
határértékeket. 

(2) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó létesítmény 
csak abban az esetben üzemeltethető, ill. építhető, bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha 
az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében a vonatkozó rendeletben szabályozott 
zajvédelmi határértékeket nem haladja meg. 

(3) Kommunális hulladék, szippantott szennyvíz és szennyvíziszap a közigazgatási területen belül nem 
helyezhető el. 

(4) A (2) bekezdés szerinti létesítmények körül az illetékes hatóságok által meghatározott védőtávolság 
biztosítandó. A védőtávolságon belül lakó- és szállásépület, élelmiszertároló és feldolgozó, 
kereskedelmi- és vendéglátó-, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló épület és sportolási 
létesítmény, továbbá üzemi méretű állattartótelep nem létesíthető. 
-- Veszélyes hulladék az üzemek területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások 
betartásával tárolható. 
-- A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes 
átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról. 
-- Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni tilos, a meglévő 
szennyvízbekötéseket meg kell szűntetni. 

(5) Vízfolyások, csatornák mederrendezése csak természetbarát módon (természetes anyagok 
felhasználásával), a partjuk mentén levő természeti területek és növényállományok károsítása nélkül 
történhet. 

(6) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel épülő parkoló felületekről és a 
szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak 
olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába. Ezen parkolók csak összefüggő zárt 
burkolattal láthatók el, zöldbeton nem alkalmazható. 

(7) A gyalogos felületek, sétányok burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz a zöldfelületre 
folyjon. 

(8) A szállópor terhelés mérséklésére az új utak mentén, háromszintes növényzetből álló védő zöldsávot 
kell kialakítani.  

(9) A gazdasági telken belül kötelezően előírt zöldfelületi aránynak megfelelő növénytelepítést a telek 
beépítésével egyidejűleg meg kell valósítani. A növénytelepítés legalább 50 %-át háromszintes 
növényzettel kell megoldani. A fásítás kipusztult egyedeit folyamatosan, maximum két vegetációs 
időszak alatt pótolni kell. 

(10) Minden közterületen kivágott fa esetén kötelező a kivágott fa 2-szeres törzsátmérőjével megegyező 
összátmérőjű fa telepítése. (A törzsátmérő a talaj felett 50 cm magasságban értendő.) 

(11) A nem termett talajon (tetőkertben, térszín alatti garázs tetején) létesített zöldfelület a zöldfelületi 
fedettségbe csak csökkentett mértékben számítható bele. Amennyiben a tetőszerkezeten a 
talajfedés vastagsága 20-50 cm vastagságú, a felület 25%-a számítható bele a zöldfelületi 
fedettségbe, 50-100 cm vastagság esetén 50%, 75 %-os értékű zöldfelületként csak az 1,0 m-t 
meghaladó talajtakarás esetén vehető figyelembe. Az előírt minimális zöldfelület legalább 50 %-át 
termett talajon, összefüggő zöldfelületen kell létesíteni. 

(12) Az utcafásítást kifejlett állapotban összefüggő lombkoronát alkotó egyedekből kell létesíteni, kivéve 
az útkereszteződések látóháromszögeit, ahol 50 cm-nél magasabb növényzet nem telepíthető. 

(13) A védő-zöldsávokat legalább 80 % borítottságú erdőterületként, cserjével vegyesen kell kialakítani. 
 

30. § 
Az értékvédelem előírásai 

(1) A művi értékek védelme 
a) A régészeti lelőhelyek lehatárolását a szabályozási terv jelöli. 

A régészeti lelőhelyeken a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásait kell alkalmazni. 
A régészeti lelőhelyeket lefedő ingatlanokat érintő bármilyen 30 cm mélységet meghaladó 
földmunka vagy építési tevékenység előtt a KÖH megkeresése szükséges.  
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Az építési engedélyezés során az örökségvédelmi törvény 63. § (4) bekezdésének a) és b) pontja alapján a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el.  
Nagy kiterjedésű, intenzív régészeti területeken a beruházást megelőző feltárás szükséges, ez megnövel(het)i a 
beruházás költségeit és időigényét, de a feltárás szakszerű elvégzéséhez szükséges körülményeket a beruházónak 
biztosítania kell. 

b) A szabályozási tervlapon jelölt régészeti területeken építési engedély megkérése előtt régészeti 
terepbejárást kell végezni. 

-- A természeti értékek védelme 
A természeti védelem alatt álló területeket a szabályozási terv jelöli. Területükön a vonatkozó országos jogszabályok szerint 
kell eljárni. 

 
31.§  

A rendelet mellékletei 
(1) A rendelet mellékletei: 

-- 1. számú melléklet: Fogalom meghatározás 
-- 2. számú melléklet: Az építési övezetek lehetséges paraméterei a különleges gazdasági övezet 

településeiben 
-- 3. számú melléklet: Szabályozási Terv 

- T-2 Települési területre eső külterületek szabályozási terve, 
- T-3 Belterület szabályozási terve 
- T-4 Települési területen kívüli külterület szabályozási terve 

 

VIII. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

32. § 
(1) Jelen – a Helyi Építési Szabályzatról  és a Szabályozási Tervről szóló - rendelet 2010. IX. 10. napján 

lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit az elfogadása után induló ügyekben kell alkalmazni. 
(3) Jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti Tornyospálca Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozási Tervéről szóló 10/2006 (V.23.) ÖKT rendelet I-VI. fejezeteinek valamennyi, a 
települési területen kívüli területre vonatkozó előírása. 

 
Tornyospálca, 2010. szeptember 9. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. számú melléklet:  
Fogalom-meghatározás 
SZABADONÁLLÓ TELEPSZERŰ, ELŐKERTES BEÉPÍTÉSI MÓD: 

A szabadonálló beépítési mód sajátos formája, ahol az építési telken belül több építési hely jelölhető ki.  
Előkert kialakítása kötelező a szabályozási terven jelölt méretekkel. Az építési helyek tagolását elvi 
építési engedély keretében kell tisztázni. 

 
2. számú melléklet:  
Az építési övezetek lehetséges paraméterei a különleges gazdasági övezet településeiben. 
 (a települési területen kívüli külterület szabályozási tervében alkalmazott paraméterek kövéren 
szedettek.) 
 

a) Az építési övezet beépítési módját meghatározó első számjelének tartalma: 
Számjel Beépítési mód 

1 szabadon álló telepszerű, előkertes 

Lukácsi Attila 
polgármester 

Kovács Miklósné 
jegyző 
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2 szabadon álló általános, előkertes 
3 szabadon álló általános, utcavonalon álló 
4 oldalhatáron álló előkertes 
5 oldalhatáron utcavonalon álló 
6 ikres, előkertes 
7 ikres, utcavonalon álló 
8 zártsorú, előkertes 
9 zártsorú, utcavonalon álló 
0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés 

szabályait. 
X 

ill. további betű- 
jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül 
meghatározásra 

b) Az építési övezet telekparamétereket meghatározó második számjelének tartalma: 
1. A megengedett legkisebb telekterület (m²-ben)  

Számjel Megengedett újonnan kialakított legkisebb telekterület 
1 180 
2 360 
3 550 
4 700 
5 900 
6 1 100 
7 2 500 
8 5 000 
9 10 000 
0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés 

szabályait. 

X 
ill. további betű- 

jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül 
meghatározásra 

2. A megengedett legkisebb egyéb telekméretek a beépítési mód és telekterület függvényében: 
Legkisebb telekszélesség beépítési módtól függően (m) Legkisebb telekterület  

(m²) 

Legkisebb 
megengedett 
telekmélység szabadonálló  oldalhatáron 

álló  ikres zártsorú 

180 15 -- -- -- 6 
360 20 16 12 12 6 
550 30 18 12 12 8 

700 35 18 12 12 10 
900 40 20 16 16 -- 

1 100 50 20 18 18 -- 
2 500 50 30 -- -- -- 
5 000 80 40 -- -- -- 

10 000 100 50 -- -- -- 
0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2) szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés 

szabályait. 
c) Az építési övezetek legnagyobb megengedett beépítettséget meghatározó harmadik számjelének 

lehetséges változatai: 
Számjel Megengedett legnagyobb beépítettség % 

1 5 
2 10 
3 15 
4 20 
5 30 
6 40 
7 50 
8 60 
9 80 
0 100 
X 

ill. további betű- 
jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként 
kerül meghatározásra 

d) A sajátos építési övezetek legkisebb zöldfelületi fedettségét meghatározó negyedik számjelének 
lehetséges változatai: 
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Számjel Előírt legkisebb zöldfelületi fedettség (%) 
1 80 
2 70 
3 65 
4 60 
5 50 
6 40 
7 30 
8 20 
9 10+10 tetőkert 
0 20 tetőkert 
X 

ill. további betű- 
jelek 

esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként 
kerül meghatározásra 

e) Az építési övezetek megengedett építménymagasságát meghatározó ötödik számjelének 
lehetséges változatai: 

Számjel Megengedett legnagyobb 
építménymagasság (m) 

Megengedett legkisebb 
építménymagasság (m) 

1 3,5 -- 
2 4,5 -- 
3 6,5 -- 
4 7,5 4,5 
5 9,0 6,5 
6 10,5 7,5 
7 12,5 9,0 
0 adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az 

illeszkedés szabályait. 
X egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra) 

A szabadonálló telepszerű beépítési módnál nem kell az alsó értéket megtartani. 
 
 

 

 


