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Máza Község Önkormányzatának
2/2010. (II.17.)sz. rendelete
a
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL
Máza Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVlll. törvényben kapott
felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - az országos
szabályoknak megfelelõen, illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a település
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti,
táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatosan, a telkekhez fûzõdõ sajátos helyi
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja meg:
l. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1.§
(1)A rendelet hatálya Máza község közigazgatási területére terjed ki.
(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, építményt, építményrészt,
épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bõvíteni, felújítani, helyreállítani,
korszerûsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint
mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényû elõírások megtartása mellett csak
és kizárólag a magasabb rendû jogszabályok, e rendelet és a mellékleteként szereplõ
szabályozási terv együttes alkalmazásával szabad.
Kötelezõ és irányadó szabályozási elemek
2.§
(1)A helyi építési szabályzat (HÉSZ) elõírásai és a szabályozási terv (SZT) szabályozási
elemei a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kötelezõ érvényûek.
(2)A szabályozási terv irányadó szabályozási elemei a következõk:
a)irányadó telekhatár
b)megszüntetõ jel
c)helyi mûvi értékek
(3)A kötelezõ elemektõl való eltérés csak e rendelet, ill. a szabályozási terv módosításával
történhet, kivéve:
a)A szabályozási terven tervezett belterületi határvonallal lehatárolt területek a
belterületbe csatolásról szóló önkormányzati döntést követõen – a szükséges
földhivatali eljárás lefolytatása után - jelen rendelet módosítása nélkül belterületbe
vonhatók.
b)Hírközlési magaslétesítmény (adótorony) elhelyezése jelen rendelet 16.§ (5)
bekezdése figyelembevételével jelen rendelet módosítása nélkül engedélyezhetõ.
c)Amennyiben a védõterületek határvonala (kiterjedése) jogszabályi változások
következtében a szabályozási terven jelölttõl eltér, az jelen rendelet módosítása
nélkül, szakhatósági eljárás keretében pontosítható.
d)Mezõgazdasági területen belüli mûvelési ág váltás jelen rendelet és a hozzá tartozó
szabályozási tervek módosítása nélkül, államigazgatási eljárás keretében
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engedélyezhetõ.
Építésjogi szempontból az adott területen a tulajdoni lapra
bejegyzett mûvelési ág szerinti elõírások érvényesek.
(4)A tervezett szabályozási vonal új telekalakítás, és/vagy új épület építése esetén
érvényesítendõ a következõk figyelembevételével:
a)Ahol a tervezett szabályozási vonal meglévõ telket keresztez, a telket érintõ
telekalakítást, illetve építést engedélyezni a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás
végrehajtását követõen szabad.
Szabályozási elemek értelmezése
3.§
(1)Az irányadó szabályozási elemek értelmezése
a)Az irányadó szabályozási elemek a szabályozás lehetséges változatára utalnak. Az
ezektõl való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a
rendelet, ill. a szabályozási terv módosítása nélkül engedélyezhetõ.
(2)Az építési hely értelmezése oldalhatáron álló beépítési mód esetén
a)Észak-déli, vagy ahhoz közelítõ irányú közterületre fûzött építési telkek esetén az
építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli
másként.
b)Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítõ irányú közterületre fûzött építési telkek esetén
az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, ennek hiányában a
nyugati telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként.
(3)Az övezeti elõírásokban szereplõ épületszélesség fogalom értelmezése
a)Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret.
b)Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi
mérete.
(4)Az övezeti elõírásokban szereplõ homlokzatmagasság fogalom értelmezése
a)A homlokzatmagasság az építmény egyes homlokzatai terepcsatlakozása feletti
vetületének átlagos magassága, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni
a1)a kémények, szellõzõkürtõk, tetõszerelvények magasságát,
a2)a vizsgált homlokzatfelülettõl 12 m-nél távolabbi (hátrább álló)
építményrészeket,
a3)a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg
nem haladó összhosszúságú és legfeljebb 3 m magasságú
-tetõfelépítmény, építményrész, attika, álló tetõablak stb.,
-a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát,
a4)a magastetõ és oromfalainak 6 m-t meg nem haladó magasságú részét. A
gömb,
félgömb,
donga,
vagy
sátortetõ
alakú
építmények
homlokzatmagasságát, ha az a
-12 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében,
-12 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6 m-rel csökkentett
értékében kell meghatározni.
(5)Az építési övezeti elõírásokban szereplõ utcai épület és udvari épület fogalom
értelmezése:
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a)Utcai épület az építési telek elõkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda
tervezett, az adott területfelhasználási egységben az építési övezeti elõírások szerinti
fõ funkciójú épület.
b)Udvari épület az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az
adott területhasználat fõ funkcióját kiegészítõ, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület,
garázs) épület.
(6)Az építési övezeti és övezeti elõírásokat új építés esetén kell érvényesíteni. Az egyes
építési övezetekben, övezetekben betartandó elõírásoktól kialakultan eltérõ esetekben a
következõk szerint kell eljárni:
a)Telekterület
Az építési övezeti, övezeti elõírásokban szereplõ értéket kialakultan el nem érõ
területû építési telek a vonatkozó egyéb övezeti elõírás betartásával beépíthetõ.
b)Utcai telekszélesség
Az építési övezeti, övezeti elõírásokban szereplõ értéket kialakultan el nem érõ utcai
szélességû építési telek a vonatkozó egyéb övezeti elõírás és a tûzrendészeti
elõírások betartásával beépíthetõ.
c)Beépítési mód
Az építési övezeti, övezeti elõírásokban szereplõ beépítési módtól kialakultan eltérõ
beépítési módú építmény megtartható, de bontást követõ átépítése, bõvítése, az
adott ingatlan területén új épület építése csak az építési övezeti, övezeti elõírások
szerinti beépítési móddal történhet.
d)Beépítettség
Az építési övezeti, övezeti elõírásokban szereplõ értéket kialakultan meghaladó
beépítettség lakófunkció esetén a komfortfokozat növelése érdekében legfeljebb 12
m2 hasznos alapterülettel, intézményi funkció esetén legfeljebb 5%-kal növelhetõ.
Bontásból eredõ új építés esetén az építési övezeti elõírásokban szereplõ értéket kell
figyelembe venni.
e)Építménymagasság
Az építési övezeti, övezeti elõírásokban szereplõ értéket kialakultan meghaladó
építménymagasság megtartható, az épület a kialakult építménymagassággal
bõvíthetõ, de bontásból eredõ új építés esetén az építési övezeti elõírásokban
szereplõ értéket kell figyelembe venni.
f)Zöldfelületi mutató
Az építési övezeti elõírásokban szereplõ értéket a kialakult beépítettség miatt el nem
érõ zöldfelület megtartható, de tovább a d) pontban szereplõ alapterület növelése
esetén sem csökkenthetõ.
Kétlépcsõs engedélyezési eljárás
4.§
(1)A kétlépcsõs engedélyezési eljárás során az adott építési engedélyezést megelõzõen elvi
engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
(2)A külön jogszabályokban nevesítetteken túl, az azokban kapott felhatalmazás alapján elvi
engedélyezési eljárást kell lefolytatni a következõ esetekben:
a)a mûszaki követelmények elõzetes tisztázása céljából a késõbbi felszínmozgások
elkerülése érdekében, az alkalmazandó mûszaki megoldások kidolgozására azokban
az esetekben, ha a tervezett építmény 2 m magasságot meghaladó természetes,
vagy mesterségesen kiképzett (part)falat, vagy 45 foknál meredekebb rézsût a fal,
vagy a rézsû függõleges vetülete magasságával megegyezõ távolságon, de
legfeljebb 10 m-en belül megközelít, vagy bevágásokkal, tereplépcsõkkel, eróziós
árkokkal tagolt területen, továbbá alábányászott területen elvi engedélyezési eljárást
Máza helyi építési szabályzata

4
kell lefolytatni
Építési engedélyezés általános szabályai
5.§
(1)Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (terület-elõkészítés,
köz- és magánterületeken a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése,
közmûvesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, használatbavételi engedély nem adható.
(2)Épület építése csak olyan telken engedélyezhetõ, amelynek megközelítése közterület
gépjármû-közlekedésre alkalmas részérõl az adott közterületre vonatkozó jogszabályi
elõírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjármûvel
közvetlenül, zöldfelület, illetve termõföld sérelme nélkül biztosított.
(3)Állattartó építmény építésének engedélyezési eljárásánál a vonatkozó külön jogszabályok,
valamint az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott elõírások
teljesülését is vizsgálni kell.
(4)A település területén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek
rendeltetésszerû használatához szükséges jármûtárolót, parkolóhelyet, rendszeres
teherszállítás esetén rakodóhelyet az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló jogszabály (a továbbiakban OTÉK) elõírásai szerint kell kialakítani.
(5)Az építési engedélykérelmekhez a külön jogszabályban rögzített
követelményeken túlmenõen a következõ mûszaki munkarészeket kell csatolni:

tartalmi

a)Gazdasági területen és birtokközpont területén az építési engedélykérelemhez az
építési övezeti elõírások figyelembevételével a terület térhatároló és belsõ
növényesítését meghatározó kertépítészeti tervet kell csatolni.
b)A tájképet jelentõsen megváltoztató (250 m2 beépített alapterületet, és/vagy 6,50 m
lejtõ felõli homlokzatmagasságot meghaladó) építmények terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
ll. FEJEZET
EGYES ÉPÜLETEKKEL, ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Udvari épületek létesítésére, kialakítására vonatkozó általános elõírások
6.§
(1)Udvari épület oldalhatáron álló utcai épület esetén az utcai épülettel azonos oldalhatárra,
azzal építészeti egységet alkotva építendõ.
(2)Udvari épületek, épületszárnyak elhelyezése zártsorú beépítési mód esetén:
a)Az utcai épületek zártsorúsodása érdekében az utcafronttól számított 9 m-es
területsávban zártsorú csatlakozási lehetõséget kell biztosítani (tûzfalas záródás).
b)Az építési telek a) pontban rögzített területsávján túl tervezett udvari épületek,
épületszárnyak a nyugati oldalhatárra épüljenek az oldalhatáron álló beépítési mód
szabályai szerint.
(3)Ikresen csatlakozó utcai épületek esetében az udvari épület a közös telekhatárra, a
szomszéd telken létesítendõ hasonló funkcióval ikresítve helyezhetõ el.
(4)Udvari épület gerincmagassága az utcai épületét nem haladhatja meg.
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Egyes berendezések, szerelvények létesítésére vonatkozó elõírások
7.§
(1)Reklám- és hirdetõtáblák, berendezések, építmények
a)Épületre, építményre szerelt reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési
vagy reklámcélú építmény, kirakatszekrény tartó-, illetve hordozó felületeit úgy kell
kialakítani, hogy azok méretei, arányai, alkalmazott anyagai és színezése illeszkedjen
az adott épület, építmény építészeti karakteréhez.
b)Tetõfelületen reklám- és hirdetõtábla, berendezés, építmény nem helyezhetõ el.
c)Hirdetési és reklámcélú építmény, reklámnak, hirdetménynek minõsülõ falfestés,
felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen nem helyezhetõ el.
(2)Klímaberendezés kültéri egysége, valamint parabola-antenna lakóterületen lévõ utcai
homlokzaton, valamint szomszédos, beépíthetõ ingatlanra nézõ tetõfelületen nem
helyezhetõ el.
(3)Gáznemû égéstermékek homlokzati kivezetése a mindenkor érvényben lévõ országos
szabványok betartásával, a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzata
kivételével bármely homlokzaton elvégezhetõ.
(4)Házi szélkerék lakóterületen nem helyezhetõ el.
(5)Szerelt kémény (a tetõsíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem építhetõ.
lll. FEJEZET
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLET-FELHASZNÁLÁS
A belterületi határvonal
8.§
(1)A település területén belterületbe a szabályozási terven tervezett belterületi határvonallal
lehatárolt területek vonhatók.
(2)Az új belterületi határvonal a ténylegesen belterületbe vonandó területek felsorolását
tartalmazó képviselõ-testületi döntéssel megerõsítve, a szükséges földhivatali eljárás
lefolytatását követõen alakul ki.
(3)A belterületbe vonást a belterületi építési lehetõségek kimerülése után, a tényleges építési
igényekkel alátámasztott ütemezéssel, szakaszosan kell végrehajtani.
A beépítésre szánt és nem szánt területek
9.§
(1)Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek
a)a település igazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt
területre, ezeken belül pedig különbözõ terület-felhasználási egységekre osztja fel,
b)a beépítésre szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit
különbözõ építési övezetekbe,
c)a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit
különbözõ övezetekbe sorolja,
d)az építési övezeteket, illetõleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem
minõsülõ területekre osztja.
(2)A település igazgatási területének beépítésre szánt területei a következõk:
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a)lakóterület
kisvárosias lakóterület,
falusias lakóterület,
c)gazdasági terület
kereskedelmi, szolgáltató terület,
ipari terület,
d)különleges terület
temetkezési célra,
hulladékgazdálkodási célra.
(3)A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei a következõk:
a)közlekedési és közmûterület,
b)zöldterület,
c)erdõterület,
d)mezõgazdasági terület,
e)vízgazdálkodási terület,
f)természetközeli terület,
g)különleges beépítésre nem szánt terület – nyersanyag lelõhely.
Közterületek kialakítása és használata
10.§
(1)A közterületek kialakítását és használatát a település külön önkormányzati rendeletben
szabályozza.
(2)A közterületen elhelyezhetõ építményekkel szembeni elvárások a következõk:
a)Árusítópavilon legfeljebb 15,0 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,5 m-es
építménymagassággal
létesíthetõ.
A
pavilont
a
faluképbe
illõen,
a
közlekedésbiztonsági elõírások figyelembevételével, valamint a közterület
kezelhetõségének, tisztántarthatóságának biztosításával kell elhelyezni.
b)A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén
egységes kialakításúak legyenek, az építmények legfeljebb 15 m2 alapterülettel
létesíthetõk. Egyedi tervezésû építmény legfeljebb 3,5 m-es építménymagassággal,
hagyományos építõanyagok felhasználásával létesíthetõ.
c)Zöldterületen épület nem helyezhetõ el.
lV. FEJEZET
ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE, ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK
Általános elõírások
11.§
(1)A megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékeket a vonatkozó
magasabb rendû jogszabályok elõírásai szerint kell meghatározni.
(2)A terepszint alatti építmények
a)Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmény bárhol létesíthetõ, ahol nem
gátolják mûszaki megoldásokkal ki nem küszöbölhetõ építéshidrológiai,
mérnökgeológiai, vagy egyéb geotechnikai adottságok, illetve ahol nem veszélyeztet
más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.
b)Pince csak épített szerkezettel alakítható ki.
c)Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a
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terepszintbõl.
e)Terepszint alatti építmény földalatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos
ingatlanok alá.
(3)A szabályozási terven jelölt, az alábbiakban felsorolt egykori bányászati objektumok
biztonsági övezetében építmény nem helyezhetõ el.

37 m-es akna
D-i Aranka légtáró
É-i Aranka légtáró
ll.sz. segéd-táró
ll.sz. táró
Léggurító
Mázai régi-akna
Mázai szállító-akna
V.sz. táró

Biztonsági övezet (m)
10 m
5m
5m
5m
5m
5m
Nem határozható meg
10 m
5m

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
LAKÓTERÜLETEK
Kisvárosias lakóterület – Lk
12.§
(1)A kisvárosias lakóterület sûrû beépítésû, több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, 5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.
(2)A kisvárosias lakóterületen az OTÉK vonatkozó elõírásai szerinti építmények és
melléképítmények helyezhetõk el.
(3)Közmûvesítettséggel kapcsolatos elõírások
a)A területen az építési telkek legalább részleges közmûvesítettség esetén építhetõk
be.
b)Azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetõvé teszi, a
szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerû közmûpótló (pl. zárt szennyvíztároló)
alkalmazandó. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények
teljesíthetõsége esetén vízjogi engedély alapján történhet.
c)Szennyvíz-csatornával rendelkezõ területen a használatbavételi engedély
megadásának feltétele az ingatlan szennyvízhálózatra kötése.
(4)Az egyes építési övezetekben az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó
elõírások
a)Az „Lk-1” jelû építési övezet
telekalakítás
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

nyeles telek nem alakítható ki
200 m2
9m
zártsorú
50%
utcai épület esetében 3,50 m / 5,00 m
(ezen belül az utcai homlokzat magassága a kialakult
utcaképhez igazodjon)
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udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m
a kialakult utcaképhez igazodjon
OTÉK szerint
6m
min. 30%

elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

(5)Építmények kialakítására vonatkozó elõírások
a)Tetõidom és hajlásszög az utcasoron kialakult állapothoz igazodjon
b)Tetõhéjalás
Magastetõ esetén elsõsorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és
színében ahhoz hasonló egyéb tetõfedõ anyag
c)Homlokzatszínezés
A homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni.
d)Épületszélesség legfeljebb 9 m
e)Közterület felõli kerítés
Épített jellegû, 1,5-1,8 m magas kerítés építendõ a településen hagyományos
építõanyagok, formák és díszítések felhasználásával.
Falusias lakóterület - Lf
13.§
(1)A falusias lakóterület legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, mezõ- és
erdõgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású
kereskedelmi, szolgáltató és kézmûipari építmények elhelyezésére szolgál.
(2)A falusias lakóterületen az OTÉK vonatkozó elõírásai szerinti építmények és
melléképítmények helyezhetõk el.
(3)Közmûvesítettséggel kapcsolatos elõírások
a)A területen az építési telkek legalább részleges közmûvesítettség esetén építhetõk
be.
b)Azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetõvé teszi, a
szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerû közmûpótló (pl. zárt szennyvíztároló)
alkalmazandó. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények
teljesíthetõsége esetén vízjogi engedély alapján történhet.
c)Szennyvíz-csatornával rendelkezõ területen a használatbavételi engedély
megadásának feltétele az ingatlan szennyvízhálózatra kötése.
(4)Az egyes építési övezetekben az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó
elõírások
a)Az „Lf-1” jelû építési övezet (a történetileg kialakult utcák)
lakóépületek száma
telekalakítás
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

építési telkenként 1db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület
építhetõ
nyeles telek nem alakítható ki
800 m2
Kialakult,új telekalakítás esetén 14 m
oldalhatáron álló
30%, de legfeljebb 500 m2
utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m
(ezen belül az utcai homlokzat magassága a kialakult
utcaképhez igazodjon)
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udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m
a kialakult utcaképhez igazodjon
OTÉK szerint
(ld. 4.§ (2) b) pontját is)
utcafronttól számított 60 m építhetõ be, de legalább 6 m
min. 40%

elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

b)Az „Lf-1A” jelû építési övezet
lakóépületek száma
telekalakítás
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság
elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

építési telkenként 1db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület
építhetõ
nyeles telek nem alakítható ki
800 m2
18 m
oldalhatáron álló
30%
2,00 m / 4,50 m
(a megengedett legnagyobb értéket az utcai homlokzat
magassága legfeljebb 0,5 m-rel meghaladhatja)
5m
OTÉK szerint
6m
min. 40%

c)Az „Lf-1B” jelû építési övezet
lakóépületek száma
telekalakítás
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság
elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

építési telkenként 1db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület
építhetõ
nyeles telek nem alakítható ki
700 m2
16 m
oldalhatáron álló
30%
2,00 m / 4,50 m
(a megengedett legnagyobb értéket az utcai homlokzat
magassága legfeljebb 0,5 m-rel meghaladhatja)
3m
OTÉK szerint
3m
min. 40%

d)Az „Lf-2” jelû építési övezet
lakóépületek száma
telekalakítás
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

építési telkenként 1db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület
építhetõ
nyeles telek nem alakítható ki
900 m2
18 m
szabadonálló
30%
utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m
(a megengedett legnagyobb értéket az utcai homlokzat
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magassága külön sem haladhatja meg)
udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m
a kialakult utcaképhez igazodjon
OTÉK szerint
3m
min. 40%

elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató
e)Az „Lf-3” jelû építési övezet
lakóépületek száma
telekalakítás
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság
elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

építési telkenként 1db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület
építhetõ
nyeles telek nem alakítható ki
350 m2
12 m
ikres
30%
utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m
udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m
a kialakult utcaképhez igazodjon
OTÉK szerint
3m
min. 40%

g)Az „Lf-int” jelû építési övezet
telekalakítás
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság
elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

nyeles telek nem alakítható ki
1000 m2
25 m
szabadonálló
30%
utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m
udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m
a kialakult utcaképhez igazodjon
OTÉK szerint
0m
min. 40%

(5)Építmények kialakítására vonatkozó elõírások
a)Tetõidom és hajlásszög
a1)”Lf-1”, ”Lf-2”, ”Lf-3” építési övezetben az utcasoron kialakult állapothoz
igazodjon
a2)”Lf-int” építési övezetben a bruttó alapterület legalább 80%-át 32-42 fok
hajlásszögû magastetõvel kell fedni.
a3)„Lf-1A” és „Lf-1B” építési övezetben nincs megkötve
b)Tetõhéjalás
Magastetõ esetén elsõsorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és
színében ahhoz hasonló egyéb tetõfedõ anyag
c)Homlokzatszínezés
A homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni.
d)Épületszélesség
d1)”Lf-1”, ”Lf-2”, ”Lf-3” építési övezetben legfeljebb 9 m
d2)”Lf-1A”, „Lf-1B” és „Lf-int” építési övezetben nincs megkötve
Máza helyi építési szabályzata
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e)Közterület felõli kerítés
Épített jellegû, 1,5-1,8 m magas kerítés építendõ a településen hagyományos
építõanyagok, formák és díszítések felhasználásával.
GAZDASÁGI TERÜLETEK
Kereskedelmi, szolgáltató terület - Gksz
14.§
(1)A terület elsõsorban nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek
elhelyezésére szolgál.
(2)A területen az OTÉK 19.§ szerinti építmények helyezhetõk el.
(3)Közmûvesítettséggel kapcsolatos elõírások
a)A területen az építési telkek legalább részleges közmûvesítettség esetén építhetõk
be.
b)Azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetõvé teszi, a
szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerû közmûpótló (pl. zárt szennyvíztároló)
alkalmazandó. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények
teljesíthetõsége esetén vízjogi engedély alapján történhet.
c)Szennyvíz-csatornával rendelkezõ területen a használatbavételi engedély
megadásának feltétele az ingatlan szennyvízhálózatra kötése.
(4)Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési elõírások a következõk:
a) „Gksz” jelû építési övezet
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság
elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató
közterület felõli kerítés

900 m2
20 m
szabadonálló
50%
2,50 m / 7,50 m
5m
6m
6m
min. 20%
épített jellegû, 1,8-2,0 m magas kerítés

(5)Építési telken belüli zöldfelületek kialakítása
a)Az építési telkek növényesítése a jelen rendelet 30.§-ban részletezett beültetési
kötelezettség szerint, szaktervezõ által készített kertépítészeti terv alapján történhet.
A belsõ zöldfelületek legalább 50%-át õshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.
b)Fapótlásként a kivágott fa 1 m magasságban mért törzs-körméretének 3x-ával
egyezõ összméretû fák ültethetõk.
Ipari terület - Gip
15.§
(1)A ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szánt területen nem helyezhetõk el.
Máza helyi építési szabályzata
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(2)A területen az OTÉK 20.§ szerinti építmények helyezhetõk el.
(3)Közmûvesítettséggel kapcsolatos elõírások
a)A területen az építési telkek legalább részleges közmûvesítettség esetén építhetõk
be.
b)Azokon a területeken, ahol azt külön jogszabály lehetõvé teszi, a
szennyvízcsatorna kiépítéséig szakszerû közmûpótló (pl. zárt szennyvíztároló)
alkalmazandó. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények
teljesíthetõsége esetén vízjogi engedély alapján történhet.
c)Szennyvíz-csatornával rendelkezõ területen a használatbavételi engedély
megadásának feltétele az ingatlan szennyvízhálózatra kötése.
(4)Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési elõírások a következõk:
a) „Gip-E1” jelû építési övezet – egyéb ipari terület
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság
elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató
közterület felõli kerítés

2000 m2
25 m
szabadonálló
50%
2,50 m / 10,00 m
5m
6m
6m
min. 25%
épített jellegû, 1,8 –2,0 m magas kerítés

b) „Gip-E2” jelû építési övezet – egyéb ipari terület
legkisebb telekterület
legkisebb utcai telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság
elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató
közterület felõli kerítés

900 m2
20 m
oldalhatáron álló
50%
2,50 m / 6,00 m
5m
OTÉK szerint
10 m
min. 25%
épített jellegû, 1,8 –2,0 m magas kerítés

A funkcióváltásig a kialakult lakófunkció megtartható, az épületeken állagmegóvási,
karbantartási munkák végezhetõk, bõvítés a komfortfokozat emelése érdekében
legfeljebb 25 m2 beépített alapterülettel engedélyezhetõ.
c)„Gip-u” jelû övezet a terület belsõ feltárását szolgáló, közforgalom számára
megnyitott magánutak számára
c1)Az utak kialakítása a külön jogszabályban és szabványokban rögzített
elõírások szerint történhet.
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(5)Építési telken belüli zöldfelületek kialakítása
a)Az építési telkek növényesítése a jelen rendelet 31.§-ban részletezett beültetési
kötelezettség szerint, szaktervezõ által készített kertépítészeti terv alapján történhet.
A belsõ zöldfelületek legalább 50%-át õshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.
b)Fapótlásként a kivágott fa 1 m magasságban mért törzs-körméretének 3x-ával
egyezõ összméretû fák ültethetõk.
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK - K
16.§
(1)A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendõ
építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentõs hatást gyakorolnak a
környezetükre, vagy a környezetük megengedett külsõ hatásaitól is védelmet igényelnek)
más beépítésre szánt területfelhasználású területtõl eltérnek.
(2)A területen az építési övezetek céljának és használatának megfelelõ rendeltetésû
építmények helyezhetõk el.
(3)Az egyes építési övezetekben az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó
elõírások
a)A „Kte” jelû különleges terület temetkezési célra
közmûvesítettség
legkisebb telekterület
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legnagyobb építménymagasság

elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

közterület felõli kerítés

legalább részleges közmûvesítettség
kialakult
szabadonálló
10%
4,50 m
(a megengedett legnagyobb értéket sajátos funkciójú
építmény – pl. harangtorony – magassága legfeljebb 6 mrel meghaladhatja)
0m
OTÉK szerint
10 m
min. 40%
a terület még fel nem használt részein az elõfásítást, az
utak, parcellák elõzetes kialakítását kertépítészeti tervek
alapján el kell végezni
épített jellegû, tömör, hagyományos anyagú és díszítésû,
legfeljebb 2,0 m magas kerítés, vagy legfeljebb 2,0 m
magas élõsövény

b)A „Khu” jelû különleges terület hulladékgazdálkodási célra – szennyvíztelep
közmûvesítettség
legkisebb telekterület
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

legalább részleges közmûvesítettség
5000 m2
szabadonálló
40%
2,00 m / 4,50 m
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elõkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató
közterület felõli kerítés

5m
OTÉK szerint
6m
min. 50%
épített jellegû, 1,8-2,0 m magas kerítés

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közmûterület
17.§
(1)A település közlekedési és közmûelhelyezésre szolgáló területei az országos és a helyi
közutak, a kerékpárutak, a gépjármû várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem
minõsülõ telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a
közmûvek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgálnak.
(2)A közúti közlekedési területek („Köu-„)
a)A település közúti hálózatának elemei
Út

Közlekedési
terület jele

Közlekedési
terület
szélessége

6534. j. összekötõ út

KÖu-1

65168. sz. györei
bekötõ út
Mezõgazdasági utak

KÖu-2

meglévõ
(14-20 m)
meglévõ
(~16 m)
meglévõ
(4-12 m)
meglévõ
(10-22 m)

6534. j. út átkelési
szakasza
(Felszabadulás utca,
Bonyhádi utca)
Ifjúság utca
Kossuth L. utca
Széchenyi utca
Meglévõ kiszolgáló
utak

KÖu-3

KÖu-4

meglévõ
(7-20) m

Tervezett kiszolgáló
utak

10-16 m

b)Országos közút tengelyétõl számított 50 m-en belül építmény elhelyezéséhez a
közút kezelõjének hozzájárulása szükséges.
c)Közlekedési terület fásítása
c1)A 16 m közterületi szélességet elérõ közlekedési területeken legalább
egyoldali (K-Ny irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a
nyugati oldalon) fásított sávot kell létesíteni. Az elõírás kül- és belterületre
egyaránt vonatkozik.
c2)Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra elõírt faj kiválasztása során helyben
honos fajokat kell alkalmazni.
c3)Utcai fasor a 4. sz. függelék figyelembevételével telepíthetõ.
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c4)Személygépkocsi parkolók kizárólag fás-cserjés zöldsávokkal tagolt
kialakításban létesíthetõk. A parkolók az OTÉK elõírásai szerint fásítandók.
(3)A kötöttpályás közlekedési területek („Kök„)
a)A város kötöttpályás közlekedési hálózatának elemei
a1)Dombóvár-Bátaszék vasúti mellékvonal
b)Közforgalmú vasútvonal szélsõ vágányától számított 50 m távolságon belül
építmény csak a külön jogszabályokban elõírt feltételek szerint helyezhetõ el.
(4)Közmû létesítmények elhelyezésére vonatkozó elõírások
a)A közmûlétesítmények és közmûhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK
elõírásait, valamint a megfelelõ ágazati elõírásokat, szabványokat figyelembe kell
venni. Az elõírások szerinti védõtávolságokat biztosítani kell. A védõtávolságon belül
mindennemû tevékenység csak az illetékes üzemeltetõ, az érintett szakhatóság
hozzájárulása esetén engedélyezhetõ.
b)A meglévõ és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
energiaellátás (villamosenergia ellátás, hõ- és gázellátás), valamint a távközlés
hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati elõírások szerinti biztonsági
övezetei számára közmûterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettõl
eltérõ esetben - ha azt egyéb ágazati elõírás nem tiltja - a közmûvek és biztonsági
övezetének helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani.
c)Bármilyen okból feleslegessé vált közmûhálózatot, létesítményt el kell bontani,
funkció nélküli vezeték nem hagyható meg. Használaton kívüli légvezeték (villamos,
távközlési) a használat megszûnését követõ 8 napon belül elbontandó.
d)Új út építésénél, útrekonstrukciónál a tervezett közmûvek egyidejû kiépítésérõl, a
meglévõ közmûvek szükséges rekonstrukciójáról gondoskodni kell.
e)A járulékos közmûlétesítmények (transzformátor, gáznyomáscsökkentõ, hõközpont,
stb.) elhelyezésénél a faluképi megjelenítésre, a környezetvédelmi és esztétikai
követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.
(5)Hírközlési magaslétesítmény (antenna, adótorony) elhelyezésére vonatkozó elõírások
a)Adótorony a település belterületén és kertes mezõgazdasági területein nem
helyezhetõ el.
b)Külterületi, természeti értéket képviselõ földrészleteken (ld. 3.sz. melléklet)
adótorony a külön jogszabályban elõírtak szerint helyezhetõ el.
(6)A „Kö” jelû övezetbe a szennyvíz átemelõk területe tartozik.
(7)Nem vonalas jellegû közmû- (pl. szennyvíz-átemelõ, vízmû kút, gázfogadó állomás,
transzformátorállomás stb.), vagy közlekedési létesítmény (pl. autóbusz megálló) az illetékes
szakhatóságok beleegyezõ véleménye alapján, a külön jogszabályokban rögzített
védõtávolságok betartása mellett bárhol elhelyezhetõ, azok számára a technológiai
elõírásoknak megfelelõ, az adott építési övezeti, illetve övezeti elõírásokban rögzített
minimális telekterületnél kisebb telek kialakítható.
Zöldterület - Z
18.§
(1)A település zöldterületei az állandóan növényzettel fedett közterületek (közparkok).
(2)A közparkok területére vonatkozó általános elõírások:
a)Területrendezés, növényfelújítás elõnevelt faanyaggal, min 12/14-es méretben
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történhet.
b)Burkolatépítés, felújítás során a kiselemes térburkolatokat
részesíteni, helyszíni öntött betonburkolat nem építhetõ.
c)Az öntözés lehetõségét biztosítani kell.
d)A köztéri berendezések, bútorok egységes karakterûek legyenek.

kell

elõnyben

(3)Építési szabályok
a)Az övezetben épület nem építhetõ.
(4)A meglévõ közparkok felújítása, valamint a tervezett közparkok kialakítása, a
növényállomány kiválasztása tervezõi jogosultsággal rendelkezõ táj- és kertépítész által
készített tervek alapján végezhetõ.
(5)A telepítendõ növényállomány kiválasztásakor az allergén fajok alkalmazását kerülni kell.
Erdõterület - E
19.§
(1)A település erdõterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.
(2)A településen található erdõterületek az erdõ rendeltetése szerint gazdasági
rendeltetésû – „Eg”, védelmi rendeltetésû (védett) –„Ev-1”, valamint védelmi
rendeltetésû (védõ) –„Ev-2”jelû erdõk.
(3)Építési lehetõségek gazdasági rendeltetésû erdõterületen
A területen bármilyen építmény csak az erdõ rendeltetésének megfelelõ funkcióval, 100.000
m2-t meghaladó területû földrészleten, az erdészeti hatóság bevonásával helyezhetõ el a
következõ elõírások szerint:
a)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjármûvel történõ
megközelítése köz-, vagy magánútról, lakó-, vagy egyéb szállásjellegû épület
elhelyezése esetén ezen túlmenõen a vízellátás közmûvezetékrõl, vagy a
közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminõséget biztosító helyi ellátással,
valamint a villamosenergia ellátás a használatbavétel idejére biztosított legyen.
b)A keletkezõ szennyvíz gyûjtésére, tárolására, kezelésére egyedi közmûpótló
létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító berendezés) alakítandó ki.
c)A megengedett legnagyobb beépítettség 0,5%.
d)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket 5 m-es elõ-, OTÉK szerinti oldal- és
10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.
e)Az épületek külsõ megjelenítéséhez hagyományos építõanyagokat, valamint a táj
építési hagyományait követõ színezést kell használni.
f)Gazdasági épület kialakításának feltételei:
-Az épület földszintes, legfeljebb 7,0 m építménymagasságú lehet.
g)Lakó-, vagy egyéb szállásjellegû épület kialakításának feltételei:
-Az épület legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet.
-Az épület szélességi mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.
Tájképvédelmi területen található erdõben csak az erdõ- és vadgazdálkodást szolgáló
épületek helyezhetõk el a természeti értékek sérelme nélkül.
(4)A védelmi rendeltetésû erdõk telepítése az erdészeti hatóság engedélyével, elsõsorban
õshonos, lombhullató fafajok alkalmazásával, erdõtelepítési terv alapján történhet.
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a)Védõ erdõben (Ev-2) építmény nem helyezhetõ el.
b)Védett erdõben (Ev-1) építményt csak a természetvédelmi kezelési tervben kijelölt
területeken, természetvédelmi, vagy vadgazdálkodási céllal lehet elhelyezni.
c)Védett erdõterületen bármilyen tevékenység, különösen ami a terepfelszín
megbontásával, fa- vagy cserjekivágással, illetve –irtással, vízrendezéssel jár, csak a
táj- és természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján, a vízrendezés
kivételével az erdészeti hatóság hatósági engedélye szerint végezhetõ.
(5)A táj biológiai diverzitása és a látványi tájpotenciál megtartása érdekében a meglévõ
erdõtömbök lehetõség szerint a jövõben is megtartandók. Erdõ megszüntetése az erdészeti
hatóság engedélyével, az abban rögzített feltételek betartásával történhet.
(6)Vízparti sávban (állandó vízfolyás medertengelyétõl számított 50-50 m-en belül)
elhelyezkedõ gazdasági rendeltetésû erdõben a körzeti erdõterv elõírásainak betartása
mellett törekedni kell a folyamatos erdõborítás biztosítására.
(7)Új erdõ telepítésénél a külön jogszabályban elõírtak szerint kell eljárni.
(8)Fentieken túlmenõen a vonatkozó országos rendelkezéseket, valamint az OTÉK 28.§-ban
elõírtakat kell megtartani.
Mezõgazdasági terület
20.§
(1)A mezõgazdasági terület a település mezõgazdasági termelés céljára szolgáló része, ahol
az OTÉK 29.§ (1) bekezdés szerinti építmények helyezhetõk el
(2)A termõföldön történõ beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények
elhelyezése a környezõ területeken a talajvédõ gazdálkodás feltételét ne akadályozza.
(3)A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos
termõréteg megmentésérõl és hasznosításáról. A humuszos termõréteg letermelésével,
megmentésével, hasznosításával, továbbá az érintett termõföldek helyreállításával
kapcsolatos munkálatokat – a külön jogszabály szerinti talajtani szakvéleményre alapozottan
– a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek tartalmazniuk kell.
(4)Általános mezõgazdasági területen a végleges máscélú hasznosítás, termelésbõl kivonás
a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerinti hatósági eljárás keretében történhet a területileg
illetékes ingatlanügyi hatóság engedélye alapján.
(5)Tájképvédelmi területen található mezõgazdasági területen törekedni kell a mûvelési ágak
kialakult arányának megtartására. A mûvelési ág megváltoztatása, illetve más célú
területhasználat csak a település belterületének egyéb területen már nem biztosítható
növelése, az adottságoknak megfelelõ tájhasználat kialakítása, a tájkarakter erõsítése,
valamint közmû építése érdekében engedélyezhetõ.
(6)Telekösszevonás, telekhatár-rendezés során a korábbi telekhatárokon kialakult cserjés,
fás mezsgyék (mint természetközeli állapotú biotop sávok) megtartandók.
(7)A telekalakítás, területhasználat és mûvelés során a meglévõ vízelvezetõ rendszerek
szakszerû fenntartására ügyelni kell.

Máza helyi építési szabályzata

18
Kertes mezõgazdasági terület - Mk
21.§
(1)A terület lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.
(2)Az „Mk” jelû övezet
a)Az övezetben beépíthetõ földrészletek területe legalább 720 m2, szélessége
legalább 12 m. Újonnan kialakítható telek legalább 1000 m2, és legalább 18 m széles
legyen.
b)Az övezetben építmény az OTÉK szerinti területû telken és beépítettséggel
helyezhetõ el
c)Az építési elõírások a következõk:
c1)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjármûvel történõ
megközelítése köz-, vagy magánútról, lakóépület elhelyezése esetén ezen
túlmenõen a vízellátás közmûvezetékrõl, vagy a közegészségügyi
szakhatóság által igazolt vízminõséget biztosító helyi ellátással, valamint a
villamosenergia ellátás az engedélyezés idejére biztosított legyen.
c2)A keletkezõ szennyvíz gyûjtésére, tárolására, kezelésére egyedi
közmûpótló létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító berendezés)
alakítandó ki.
c3)Az épületeket szabadonállóan, kialakult beépítésnél az utcaképhez
illeszkedõ, ennek híján a megközelítõ út tengelyétõl számított 10 m-es elõkert,
OTÉK szerinti oldalkert és 6 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell
elhelyezni.
c4)Az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési
hagyományait kövesse.
c5)Gazdasági épület kialakításának feltételei:
-Az
épület
földszintes,
legfeljebb
4,5
m
lejtõ
felõli
homlokzatmagasságú lehet.
-Az épület szélességi mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.
c6)Lakóépület kialakításának feltételei:
-Az épület legfeljebb 5,0 m lejtõ felõli homlokzatmagasságú lehet.
-Az épület szélességi mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.
d)Terepszint alatti építmények közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhatnak,
azokat, és a meglévõ építményeket hatásterületükkel nem érinthetik.
(3)Kertes mezõgazdasági területen birtokközpont nem alakítható ki.
(4)A területen meglévõ szõlõ és gyümölcsültetvények megtartandók.
Általános mezõgazdasági terület - Má
22.§
(1)Az általános mezõgazdasági területek („Má”) lehatárolását és mûvelési águk jelölését a
szabályozási terv tartalmazza.
(2)Szántó mûvelési ágú területen betartandó elõírások
a)A kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2, legkisebb szélessége 18 m.
b)A területen bármilyen építmény csak az ingatlan mûvelési ágához kötõdõ
funkcióval, az OTÉK szerinti területû telken és beépítettséggel helyezhetõ el a
következõ elõírások szerint:
b1)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjármûvel történõ
megközelítése köz-, vagy magánútról, lakóépület elhelyezése esetén ezen
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túlmenõen a vízellátás közmûvezetékrõl, vagy a közegészségügyi
szakhatóság által igazolt vízminõséget biztosító helyi ellátással, valamint a
villamosenergia ellátás az engedélyezés idejére biztosított legyen.
b2)A keletkezõ szennyvíz gyûjtésére, tárolására, kezelésére egyedi
közmûpótló létesítmény (zárt tároló, vagy szennyvíztisztító berendezés)
alakítandó ki.
b3)Az épületeket szabadonállóan, 10-10 m-es elõ-, oldal-, és hátsókert
szabadon hagyásával kell elhelyezni.
b4)Az épületek tömege, fedése, szín- és formavilága a táj építési
hagyományait kövesse.
b5)Gazdasági épület kialakításának feltételei:
-Az épület földszintes, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lehet
b6)Lakóépület kialakításának feltételei:
-Az épület legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet.
-Az épület szélességi mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.
(3)Gyep, rét, legelõ mûvelési ágú területen betartandó elõírások
a)A területen kötelezõ a mûvelési ágnak megfelelõ használat és kezelés, az extenzív
mûvelés.
b)Mûvelési ág váltás feltételei:
b1)A területen mûvelési ág váltás a külön jogszabályban rögzítettek szerint
engedélyezhetõ.
c)Telekalakítás a (2) bekezdés a) pontja szerint engedélyezhetõ.
d)Építmény a (2) bekezdés b) pontja szerint helyezhetõ el.
(4)Birtokközpont, vagy a birtokközponthoz tartozó kiegészítõ központ kialakításának
feltételei:
a)Birtokközpont, illetve a hozzá tartozó kiegészítõ központ az OTÉK 29.§ (5)-(8)
bekezdése, valamint jelen rendelet 22.§ (2) bekezdés b) pont b1)-b6) alpontja
elõírásai szerint alakítható ki.
b)A birtokközpont határai mentén a jelen rendelet 31.§-ban részletezett beültetési
kötelezettség alapján kertépítész szaktervezõ által kiválasztott, õshonos, vagy honos
fajokból álló, legalább 10 m széles többszintes növényállomány telepítendõ és
tartandó fenn. Ugyancsak a 31.§ szerinti beültetési kötelezettség vonatkozik az
építési telkek belsõ növényesítésére, ami szaktervezõ által készített kertépítészeti
terv alapján történhet. A belsõ zöldfelületek legalább 50%-át õshonos, vagy honos
fafajokkal fásítani kell.
Vízgazdálkodási terület - V
23.§
(1)A „V” jelû terület a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál
(vízfolyások, árkok, vízmû területek).
(2)A „V-1” jelû övezetbe az állandó vízfolyások, jelentõsebb árkok területe tartozik. Az
övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények
helyezhetõk el.
(3)A „V-2” jelû övezetbe a település területén található vízmû területek tartoznak. A területen
az elsõdleges funkciót kiszolgáló létesítmények építményei (pl. szivattyúház, stb.)
helyezhetõk el a következõ elõírások betartásával:
a)oldalhatáron álló beépítési mód
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b)legfeljebb 5% beépítettség
c)legfeljebb 4,0 m építménymagasság
d)tájbaillõ tömegformálás és színezés
e)legalább 0 m-es elõ-, és hátsókert, OTÉK szerinti oldalkert
Természetközeli terület - Tk
24.§
(1)Természetközeli területek a település mocsár mûvelési ágú földrészletei.
(2)Természetközeli területen épületet elhelyezni nem szabad.
Különleges beépítésre nem szánt terület - Kk
25.§
(1)A „Kk-B” jelû különleges terület bányászati célokat szolgál, ahol a „Máza I - agyag”
védnevû bányatelek fõ funkciójához köthetõ funkciójú építmény helyezhetõ el a következõ
elõírások betartásával:
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legnagyobb építménymagasság

szabadonálló
2%
8,50 m

V. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kulturális örökségvédelem
26.§
(1)Helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó elõírások:
a)A jelen rendelettel helyi védetté nyilvánított értékeket a HÉSZ 1.sz. függeléke
tartalmazza és a szabályozási terv tünteti fel.
b)A helyi védelemmel kapcsolatos feladatok körét és eljárási rendjét a helyi
védelemrõl szóló önkormányzati rendelet és a HÉSZ együttesen szabályozzák.
c)Helyi egyedi védelem alatt álló épületekkel és építményekkel kapcsolatos
bárminemû építési munka esetén a következõ elõírásokat kell betartani:
c1)Helyi védettségû épületen végzett bármilyen építési munka esetén a
hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok,
nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megõrzendõk.
c2)Helyi védettségû épület úgy bõvíthetõ, hogy az eredeti épület
tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve
gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje.
Az épület bõvítése az épület mögött, fésûs beépítés esetén az oldalhatár
mentén hosszirányban, illetve ha a telekszélesség lehetõvé teszi, udvari
keresztszárnnyal is lehetséges az utcai homlokzattól legalább 5 m-rel
hátrahúzva. A keresztszárny szélessége a fõépület szélességét nem
haladhatja meg, és csak azzal azonos hajlásszögû és anyagú, szimmetrikus
nyeregtetõvel fedhetõ.
c3)A belsõ átalakításokat az eredeti szerkezet és belsõ értékek tiszteletben
tartásával kell megoldani.
c4)Védett részérték az új épületbe visszaépítendõ, védett kerítés
megtartandó.
c5)Helyi védettségû épület bontására csak a mûszaki és erkölcsi avultság
beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését, valamint az épület
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felmérési és fotódokumentációjának elkészítését követõen.
d)Helyi területi (utcaképi) védelem alatt álló épületekkel és építményekkel
kapcsolatos bárminemû építési munka esetén a következõ elõírásokat kell betartani:
d1)A területen a történetileg kialakult telekstruktúra, beépítési mód és építési
vonalak megõrzendõk.
d2)Az épületek tömegaránya, tetõformája, anyaghasználata, az utcai kerítés a
környezetükben lévõ hagyományos épületekhez és kerítésekhez illeszkedjen,
homlokzatszélességük, párkány- és gerincmagasságuk a történetileg kialakult
mértéket ne haladja meg.
d3)Az épület bõvítése az épület mögött, az oldalhatár mentén hosszirányban,
illetve ha a telekszélesség lehetõvé teszi, udvari keresztszárnnyal is
lehetséges az utcai homlokzattól legalább 5 m-rel hátrahúzva. A
keresztszárny szélessége a fõépület szélességét nem haladhatja meg, és
csak azzal azonos hajlásszögû és anyagú, szimmetrikus nyeregtetõvel
fedhetõ.
(2)Régészeti lelõhelyek védelmére vonatkozó elõírások
a)A település nyilvántartott régészeti lelõhelyeinek és régészeti érdekû területeinek
listáját a HÉSZ 1. sz. melléklete tartalmazza, az érintett területeket a szabályozási
terv határolja le.
b)Általános elõírások
b1)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelmérõl szóló törvény,
és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.
b2)Minden olyan esetben, amikor lelet, vagy jelenség kerül elõ, a területileg
illetékes múzeumot és az örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell, és a
továbbiakban a múzeum nyilatkozatának megfelelõen kell eljárni.
b3)Régészeti lelõhelyeken a nagy felületeket érintõ beruházások elõtt az
örökségvédelmi hatóság hatásvizsgálat készítését írhatja elõ.
b4)A régészeti örökséget érintõ kérdésekben a rendezési tervhez készített
hatástanulmányban foglaltak az irányadók.
c)Nyilvántartott régészeti lelõhelyen és környezetében
c1)Minden, a talaj bolygatásával járó tevékenység, továbbá mûvelési ág
megváltoztatásának szándéka (különösen gyep feltörése, vagy tuskózás)
esetében az örökségvédelmi hatóság elõzetes (szakhatósági) engedélye
szükséges.
c2)A beruházás feltételeként elõírt régészeti feltárás költségei a beruházót
terhelik.
c3)A kialakult használat folytatható, de attól a lelõhely nem károsodhat.
c4)Lelet, vagy jelenség elõkerülésekor a végzett tevékenységet fel kell
függeszteni, és a területileg illetékes múzeum, illetve az örökségvédelmi
hatóság nyilatkozatát kell kérni a további teendõkrõl.
d)Régészeti érdekû területen
d1)A területen a beruházásokhoz szükséges engedélyezési terveket az
örökségvédelmi hatósággal véleményeztetni kell.
d2)A munka megkezdésérõl az örökségvédelmi hatóságot tájékoztatni kell.
d3)Lelet, vagy jelenség elõkerülésekor a kulturális örökség védelmérõl szóló
törvény szerint kell eljárni.
Az élõvilág, a táj és a természet védelme
27.§
(1)A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok
megóvása érdekében:
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a)A vadon élõ szervezetek élõhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása
érdekében minden tevékenységet a természeti értékek kíméletével kell végezni.
b)Gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas
létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek
hiányában megszüntetésükrõl, elbontásukról, az érintett területnek a táj, a
településkép jellegéhez illõ rendezésérõl.
(2)A település területén található országos védettséget élvezõ természeti értékek listáját a
HÉSZ 2.sz. melléklete tartalmazza és a szabályozási terv tünteti fel.
a)Védett természeti területen (Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet) a kezelési tervben
elõírtak szerint kell eljárni.
b)A NATURA 2000 hálózathoz tartozó területeken az Élõhelyvédelmi és
Madárvédelmi Irányelvet alapul véve a NATURA 2000 hálózatra vonatkozó általános
területi elõírásokat kell betartani.
c)Az országos ökológiai hálózathoz tartozó területen az Országos Területrendezési
Tervben, valamint a természetvédelmi törvényben elõírtak szerint kell eljárni.
(3)Tájképvédelmi övezetbe tartozó területen törekedni kell a kialakult tájhasználat,
telekstruktúra, a hagyományos beépítési módok megõrzésére. Új épület építése esetén a
tájba illesztésre fokozottan figyelni kell.
(4)Fa és cserje a település területén a HÉSZ 4. sz. függelékében rögzített elõírások
betartásával telepíthetõ.
A környezet védelme
28.§
(a vonatkozó jogszabályok felsorolását a HÉSZ 5. sz. függeléke tartalmazza)
(1)Általános követelmények
a)A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környezõ területek
tervezett használati módját lehetetlenné teszik.
b)A beruházások megvalósítása, meglévõ tevékenységek folytatása, rendeltetési
mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenõrzése, a
környezetvédelmi elõírások és határértékek betartása alapján történhet, a
szakhatóságok elõírása szerint.
c)Újabb területek belterületbe vonása, a termõföldön történõ beruházások a környezõ
területeken a talajvédõ gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a
meglévõ talajvédelmi létesítmények mûködõképességét. A beruházások
megvalósítása és üzemeltetése során a termõföldrõl szóló jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen kell eljárni.
d)A beruházások megvalósítása, meglévõ tevékenységek folytatása rendeltetési
mód-változás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a
vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeirõl szóló elvárásokat be kell tartani.
e)Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének elõfeltétele a
közmûvesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezetõ
hálózat kiépítésére, illetve a meglévõ övezetek területein a közmûvek
megvalósításáig szakszerû közmûpótló (pl. zárt gyûjtõ) betervezése és kivitelezése
kötelezõ. Egyedi kis-szennyvíztisztító berendezés kialakítása a követelmények
teljesíthetõsége esetén vízjogi engedély alapján történhet.
f)A csapadékvíz elvezetésérõl vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden
telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az elsõ
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fokon eljáró környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek
betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.
g)A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek
értékének csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be
kell tartani, valamint az elõírásoknak megfelelõ védõsáv fennmaradását biztosítani
kell.
h)A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi elõírásokat
érvényesíteni kell.
i)Tilos a környezeti levegõ olyan mértékû terhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegõ bûzzel
való terhelése.
j)Új jelentõs levegõterhelést okozó vagy bûzös tevékenység esetén az engedélyezési
eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.
k)A település fejlesztése során elõnyben kell részesíteni a hulladékszegény
technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.
(2)Környezetterhelési határértékek
a)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévõ, illetve új technológiák üzemeltetésénél
teljesíteni kell a környezeti levegõtisztasági követelményeket és a levegõtisztaságvédelmi elõírásokat, valamint határértékeket.
b)Élõvízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék
esetén a szennyezõanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be
kell tartani.
c)Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetõ, illetve
üzemeltethetõ, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az elõírt zajterhelési
határértéket a zajtól védendõ területeken.
d)Meglévõ közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésû, vagy
megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelõ beépítési távolság
meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelõ tájolással, illetve
mûszaki intézkedésekkel kell biztosítani az elõírt zajterhelési határértékek
teljesülését.
e)Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását
eredményezõ felújítás, korszerûsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket
érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe
vételével zajcsökkentõ létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség
esetén elõírni.
f)Épületek zajtól védendõ helyiségeiben az épület rendeltetésszerû használatát
biztosító különbözõ technikai berendezésektõl és az épületen belõl vagy azzal
szomszédos épületben folytatott tevékenységbõl eredõ együttes zaj nem haladhatja
meg az elõírt határértékeket.
(3)Speciális eljárási szabályok
a)A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
hatóság az elérhetõ legjobb technikán alapuló intézkedéseket.
b)Máza a felszín alatti vizek minõségi védelmét szolgáló besorolás szerint fokozottan
érzékeny felszín alatti vízminõségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek
minõségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a
felszín alatti vízbe történõ közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési
engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján – történhet
c)Erdõterületeket érintõ beruházások során az erdõ védelmérõl szóló jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen kell eljárni.
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d)Beruházások megvalósítása során a termõföldrõl szóló jogszabályban foglaltaknak
megfelelõen kell eljárni.
e)A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek
engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenõrzése alapján történhet a
szakhatóságok elõírásai szerint.
f)Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos
érdekeit, nyugalmát sértõ tevékenysége, mûködése esetén (pl. zavaró, határértéket
meghaladó zajterhelés) a jegyzõ korlátozó intézkedéseket érvényesít.
g)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi
létesítmények védelmérõl szóló jogszabályoknak megfelelõen kell a vízügyi hatóság
elõírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni.
h)A vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-szennyezésének megelõzése, csökkentése
érdekében érvényesíteni kell az elõírásokat és a “helyes mezõgazdasági gyakorlat”
szabályait.
i)A településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti
volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetõk
állattartó létesítmények.
j)A hulladékok elhelyezésérõl - különös tekintettel a termelési és veszélyes
hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek
engedélyezése során a kérelmezõnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelõ
elhelyezésérõl, ártalmatlanításáról.
k)Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási
hulladékok kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és
elszámolására, azaz építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó tervlapokat.

Máza helyi építési szabályzata

25

Tûzvédelmi rendelkezések
29.§
(1)A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteinek az oltóvíz
biztosításáról gondoskodniuk kell. A gazdálkodó tevékenységet nem folytató
magánszemélyek részére az oltóvíznyerési lehetõségek biztosítása az önkormányzat
feladata. Az oltóvizet az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) szerint kell
biztosítani.
(2)A településen a mértékadó tûzszakasz területe nem lehet nagyobb, mint amit a terület
tûzoltó vízforrásaiból biztosítható oltóvíz-intenzitás megenged.
(3)Az újonnan építendõ, illetve meglévõ, de felújítandó közlekedési utak esetén az OTSZ
vonatkozó elõírásait figyelembe kell venni (szélesség, teherbírás, fordulási sugarak, stb.).
(4)A tervezõnek – az épületek közötti tûz átterjedésének megakadályozása érdekében – az
épületek közötti tûztávolságot és az épületek épületszerkezeteinek megfelelõségét az OTSZ
5. rész l/6. fejezete alapján a tûzvédelmi tervfejezetben kell értékelnie. Az értékelés alapján
kell meghatározni az épületek közötti tûztávolságot és az épületek épületszerkezeteit.
Ásványvagyon gazdálkodási követelmények
30.§
(1)Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes
építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati, illetve külön jogszabály
alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhetõ. A tevékenységek végzéséhez a
bányászati és földtani hatóság engedélye, illetve más hatóság engedélye esetén
szakhatósági állásfoglalása szükséges.
Egyes sajátos jogintézményekre vonatkozó elõírások
31.§
(1)A településrendezési feladatok feladatok megvalósítása érdekében, a HÉSZ és az SZT
keretein belül az építési törvény 17.§ - ában felsorolt sajátos jogintézmények mûködtethetõk.
(2)Jelen rendelettel egyidejûleg az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él:
a)Elõvásárlási jog
Az önkormányzat közérdekbõl elõvásárlási jogot jegyeztet be a 3. sz. mellékletben
felsorolt, és a szabályozási terven lehatárolt ingatlanok területére, ezen ingatlanokat
érintõ településrendezési feladatok megvalósítása érdekében.
b)Kiszolgáló út céljára történõ lejegyzés
Az építésügyi hatóság az 2. sz. függelékben felsorolt ingatlanok szabályozási terven
jelölt területsávját tervezett kiszolgáló utak létesítése, szélesítése céljából az
önkormányzat javára lejegyzi.
A települési önkormányzat az érintett területeken, a közérdek megvalósítása
érdekében a lejegyzés eszközét - az építési törvény vonatkozó elõírásai szerint – a
szabályozási terven jelölt szükséges legkisebb mértékben és csak akkor alkalmazza,
ha a közérdekû cél megvalósítására más lehetõség nincs.
c)Településrendezési kötelezések
c1)Beépítési kötelezettség
Az önkormányzat a tervszerû telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje
és a településkép elõnyösebb kialakítása érdekében az 3.sz. függelékben
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felsorolt ingatlanok területére, az ott leírt idõtartamon belüli beépítési
kötelezettséget állapít meg.
c2)Beültetési kötelezettség
Az önkormányzat a közérdekû környezetalakítás céljából az 3. sz.
függelékben felsorolt ingatlanok területére az övezeti elõírásokban
meghatározott módon és telekrészen a használatbavételi engedély
megadásának feltételeként elvégzendõ beültetési kötelezettséget ír elõ.
Vl. Fejezet
Záró rendelkezések
32.§
(1)Ez a rendelet a kihirdetésérõl számított második hónap elsõ napján lép hatályba,
egyidejûleg az 5/2001.(lX.28.) Kt. sz. rendelet hatályát veszti.
(2)Jelen rendelet elõírásait a hatálybalépést követõen keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
Máza, 2010. február 24.

Pecze Gábor s.k.
polgármester

Szalmáné dr. Keszler Teréz s.k.
jegyzõ

Záradék: A jelen rendelet 2010. február 17. napján kihirdetésre került.
Máza, 2010. február 24.
Szalmáné dr. Keszler Teréz s.k.
jegyzõ

1.SZ. MELLÉKLET:
RÉGÉSZETI VÉDELEM
NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELÕHELY ÉS KÖRNYEZETE
1. Koromszó
Érintett helyrajzi számok: 0261/7.
KÖH azonosító: 23172.
2. Téglagyár
Érintett helyrajzi számok: 0298. 0299, 2201/15.
KÖH azonosító: 23171.
RÉGÉSZETI ÉRDEKÛ TERÜLET
(talaj bolygatásával járó tevékenység során régészeti szempontból kiemelten vizsgálandó
terület)
1. Koromszó
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2.SZ. MELLÉKLET:
ORSZÁGOS VÉDETTSÉGÛ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET – Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
0201, 0202 hrsz-bõl 35,6 ha (0202a, 0202b, 0202c, 0202d), 0203, 0204 hrsz-bõl 11,4 ha
(0204a, 0204b), 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 hrsz-bõl 22,9 ha (0209a, 0209b, 0209c,
0209d), 0210, 0211, 0212, 0213 hrsz-bõl 30,7 ha (0213a, 0213b, 0213c, 0213d), 0214, 0215,
0216 hrszbõl35,7 ha (0216a, 0216b, 0216c, 0216d), 0217, 0218, 0219, 0220, 0221 hrsz-bõl
13,7 ha (0221a, 0221b), 0222, 0230/2, 0231/1, 0231/2, 0232/1, 0232/2 hrsz-bõl 42,4 ha
(0232/2a, 0232/2b, 0232/2c, 0232/2d), 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2,
0240/1, 0242/10 hrsz-bõl 86,8 ha (0242/10a, 0242/10b, 0242/10c, 0242/10d, 0242/10f,
0242/10g, 0242/10h, 0242/10j, 0242/10k, 0242/10l), 0243, 0244, 0245 hrsz.
NATURA 2000 HÁLÓZAT TERÜLETE
Különleges madárvédelmi területek, HUDD 10007
0201, 0202/a, 0202/b, 0202/c, 0202/d, 0203, 0204/a, 0204/b, 0205, 0206, 0207, 0208,
0209/a, 0209/b, 0209/c, 0209/d, 0210, 0211, 0212, 0213/a, 0213/b, 0213/c, 0213/d, 0214,
0215, 0216/a, 0216/b, 0216/c, 0216/d, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221/a, 0221/b, 0222,
0223/1, 0223/2, 0223/3, 0223/4, 0225, 0226, 0227, 0229/5, 0229/8, 0229/9, 0230/2, 0231/1,
0231/2, 0232/1, 0232/2a, 0232/2b, 0232/2c, 0232/2d, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238,
0239/1, 0239/2, 0240/1, 0240/2, 0241, 0242/10a, 0242/10b, 0242/10c, 0242/10d, 0242/10f,
0242/10g, 0242/10h, 0242/10j, 0242/10k, 0242/10l, 0243, 0244, 0245, 0250/2, 0250/3,
0250/9, 0250/11, 0250/12, 0250/13, 0250/14, 0250/15, 0250/16, 0250/17, 0253/12 hrsz.
Kiemelt jelentõségû különleges természet megõrzési területek, HUDD 20030
0201, 0202/a, 0202/b, 0202/c, 0202/d, 0203, 0204/a, 0204/b, 0205, 0206, 0207, 0208,
0209/a, 0209/b, 0209/c, 0209/d, 0210, 0211, 0212, 0213/a, 0213/b, 0213/c, 0213/d, 0214,
0215, 0216/a, 0216/b, 0216/c, 0216/d, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221/a, 0221/b, 0222,
0230/2, 0231/1, 0231/2, 0232/1, 0232/2a, 0232/2b, 0232/2c, 0232/2d, 0233, 0234, 0235,
0236, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2, 0240/1, 0240/2, 0241, 0242/10a, 0242/10b, 0242/10c,
0242/10d, 0242/10f, 0242/10g, 0242/10h, 0242/10j, 0242/10k, 0242/10l, 0243, 0250/14,
0250/16 hrsz.
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK
Lehatárolás a szabályozási terven az OTRT alapján
3.SZ. MELLÉKLET:
ELÕVÁSÁRLÁSI JOG
Az önkormányzat elõvásárlási jogot jegyeztet be a területet érintõ településrendezési
feladatok megvalósítása érdekében a következõ ingatlanokra:
•
•
•
•

1981/12 és 0250/19 hrsz. lakóterület fejlesztés érdekében
2066 hrsz. településközpont bõvítése érdekében
2044/3 hrsz. temetõ területébe ékelõdõ zárvány megszüntetése érdekében
2312/4, 5, 11-14, 17, 18 és 2312/20 hrsz. gazdasági funkciók elhelyezése érdekében
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1.SZ. FÜGGELÉK:
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
HELYI EGYEDI VÉDELEM
H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Római katolikus templom
Kossuth Lajos u. 17.
Kossuth Lajos u. 19.
Kossuth Lajos u. 28.
Kossuth Lajos u. 36.
Kossuth Lajos u. 39.
Kossuth Lajos u. 41.
Kossuth Lajos u. 43.
Kossuth Lajos u. 89.
Kossuth Lajos u. 131.

2084 hrsz.
1733/1 hrsz.
1734 hrsz.
2108-09 hrsz.
2082 hrsz.
1744 hrsz.
1745 hrsz.
1746/1 hrsz.
1792 hrsz.
1823 hrsz.

lakóépület
lakó- és gazdasági épület
lakóépület
lakóépület
lakó- és gazd. épület, kerítés
lakó- és gazd. épület, kerítés
lakóépület
lakó- és gazdasági épület
lakóépület

HELYI TERÜLETI VÉDELEM
Helyi védettségû utcaszakaszok
•
•

Kossuth L. u. 17-31.
Kossuth L. u. 121-127.

1733/1, 1734-36/1, 1737-40 hrsz.
1818-21 hrsz.

2.SZÁMÚ FÜGGELÉK:
KISZOLGÁLÓ ÚT CÉLJÁRA TÖRTÉNÕ LEJEGYZÉS
•

0248/1, 0248/5-12 hrsz. ingatlanok déli területsávja kiszolgáló út építése céljából
3.SZÁMÚ FÜGGELÉK:
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSEK

BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
Az önkormányzat a telekvásárlástól számított 3 éven belüli beépítési kötelezettséget állapít
meg az önkormányzat által értékesített építési telkekre.

BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG
A helyi építési szabályzat a közérdekû környezetalakítás céljából az alábbi ingatlanokon az
övezeti elõírásokban meghatározott módon és telekrészen a használatbavételi engedély
megadásának feltételeként elvégzendõ beültetési kötelezettséget ír elõ:
•
•

Minden újonnan beépítésre kerülõ gazdasági területen fekvõ ingatlanon.
Birtokközpont, valamint a hozzá tartozó kiegészítõ központ területén.
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4.SZÁMÚ FÜGGELÉK:
ÜLTETÉSI SZABÁLYOK
1. Beépítésre szánt területen a telekhatárok és a növények között:
•
•

Szõlõ, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növõ gyümölcs- és egyéb cserje
(élõsövény) esetében 1,0 m
3,0 m-nél magasabbra növõ gyümölcs- és egyéb cserje, valamint bármilyen fa
esetében 2,0 m

2. Beépítésre nem szánt területen a telekhatárok és a növények között:
•
•
•
•

gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szõlõ, köszméte (egres),
ribiszke-, josta- és málnabokor, valamint 1,0 m-nél magasabbra nem növõ dísz- vagy
védelmi szerepû cserje (élõsövény) esetében 0,8 m
minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró), továbbá birs, naspolya és birsalanyra
oltott körtefa, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növõ dísz- vagy védelmi szerepû
cserje (élõsövény) és – a c) pontban nem szereplõ – fa esetében 2,0 m
kajszi- és cseresznyefa, valamint vadalanyra oltott alma- és körtefa esetében 4,0 m
3,0 m-nél magasabbra növõ dísz- vagy védelmi szerepû cserje (élõsövény), továbbá
dió- és gesztenyefa, valamint 5,0 m-nél magasabbra növõ fa esetében 5,0 m

3. Közút területén az építési területük határai és a növények között, a fentiektõl eltérõen:
•
•

cserjék és 3,0 m-nél magasabbra nem növõ fák esetében 1,5 m
3,0 m-nél magasabbra növõ fák esetében 2,5 m
5.SZÁMÚ FÜGGELÉK:
A HÉSZ KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

(1) Általános követelmények
a) A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelmérõl
szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.
b) A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a telepengedély, illetve a
telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes
szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés
szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.
c) Az elõírásokat a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza
meg.
d) A követelményeket a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályokról szóló
30/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.
e) A felszín alatti vizek védelmérõl szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.)
Kormányrendelet, a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területen levõ települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel
módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. Egyedi szennyvíztisztító
létesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a
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f)

g)

h)
i)
j)
k)

vízgazdálkodási
hatósági
jogkör
gyakorlásáról
szóló
72/1996.
(V.22.)
Kormányrendelet szerint kell eljárni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell
eljárni.
A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint
a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
szóló 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet tartalmazza.
A követelményeket a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.
Az elõírásokat jelenleg a levegõ védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.)
Korm. rendelet 5.§-a tartalmazza.
A levegõvédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és
2. sz. melléklete szerint kell elvégezni.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe
vételével.

(2) Környezetterhelési határértékek
a) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévõ, illetve új technológiák üzemeltetésénél a
levegõ védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.)
Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülõ jogszabályok szabályait kell
alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyezõ
pontforrások kibocsátási határértékeit a szintén többször módosított 14/2001. (V.9.)
KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és
berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001.
(IV.19.) KöM, a 140 kW th és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges
bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések légszennyezõ anyagainak technológiai
kibocsátási határértékeirõl a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.
b) Az élõvízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék
esetén a szennyezõanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket a
felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.)
Kormányrendelet és a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM
rendelet határozza meg.
c) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetõ, illetve
üzemeltethetõ, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az elõírt zajterhelési
határértéket a zajtól védendõ területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték
megállapításának az alapja.
d) Meglévõ közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésû, vagy
megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi
viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményezõ felújítás, korszerûsítés
esetén az érvényesítendõ zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM
együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
e) Meglévõ közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésû, vagy
megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi
viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményezõ felújítás, korszerûsítés
esetén az érvényesítendõ zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM
együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
f) Épületek zajtól védendõ helyiségeiben az épület rendeltetésszerû használatát
biztosító különbözõ technikai berendezésektõl és az épületen belõl vagy azzal
szomszédos épületben folytatott tevékenységnél érvényesítendõ zajterhelési
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határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete
tartalmazza.
(3) Speciális eljárási szabályok
a) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.
b) A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történõ közvetlen
és közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelmérõl szóló, a
többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területen levõ települések besorolásáról szóló, a
7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet
elõírásai szerint történhet.
c) Erdõterületeket érintõ beruházásokra az erdõ védelmérõl szóló 2009. évi XXXVll.
törvény elõírásai vonatkoznak.
d) Az elõírásokat a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 70.§-a és a termõföld
védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg.
e) A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek
engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenõrzése és engedélyezése a
358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet elõírásai szerint történhet.
f) Az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm.
rendelet és az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeirõl szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján
korlátozó intézkedéseket érvényesíthet.
g) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi
létesítmények esetében az engedélyezéseket a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
szerint kell lefolytatni.
h) Nitrátérzékeny területeken be kell tartani a vizek mezõgazdasági eredetû
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szóló
59/2008.(lV.29.) FVM rendeletben lévõ „helyes mezõgazdasági gyakorlat” kötelezõ
elõírásait.
i) A településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben
és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetõk állattartó
létesítmények.
j) A hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése
során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.)
Kormányrendelet elõírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a
hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülõ jogszabályokat. A
hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet
tartalmazza.
k) Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.
(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.
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