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1. tervezői nyilatkozat  

Nagykanizsa településszerkezeti tervének, szabályozási tervének, valamint 

építési szabályzatának módosításához 

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési terveinek 

módosítása során az általunk készített szabályozási terv és a helyi építési szabályzat megfelel a 

vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen:   

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénynek, 

- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvénynek, 

- a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek 

készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 

kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 

részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. Rendeletnek, 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 

Rendeletnek, 

- Zala Megye közgyűlésének 22/2010.(XI.25.) számú Zala Megye területrendezési 

szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló rendeletének, 

- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvénynek, 

- a 314/2012. (XI.08.) Korm. Rendeletnek. 

településtervező 

Agg Ferenc 

okl. építészmérnök 

városépítési és városgazdasági szakmérnök 

TT 1-20-0001 

 

 

 

Káli Marianna 

okl. építészmérnök, felsőfokú urbanista 

TT 20-0332 

 

 

 

 

tájrendezési tervező 

Dénes Veronika 

okl. tájépítész 

K18-0286, TK18-0286 

 
 

környezetvédelmi tervező 

Petőházi Attila 

okl. környezetmérnök 20-0521 

SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf 
 

közlekedési tervező  

Tóth János 

okl. építőmérnök 

településrendezési közlekedési tervező 

Tkö-20-0183 
 



közmű és vízrendezési tervező  

Koleszár Éva 
TV-20-0769 

 

energia közmű tervező, hírközlési tervező 

Sándorfi György 
villamosmérnök 

TE 20-0097, 20-50205 

 
 

Kelt: Nagykanizsa, 2018. december hó 



2. előzmények 

2.1. településrendezési tervek módosításának programja 

Nagykanizsa önkormányzata a hatályos településszerkezeti tervet a 127/2017. (VIII.31.) számú 

határozattal, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 29/2017. (IX.05.) számú 

rendelettel hagyta jóvá. Az eltelt időszak megváltozott gazdasági-társadalmi igényei, a lakosság, a 

gazdálkodó szervezetek és a polgármesteri hivatal által megfogalmazott kérések, a jóváhagyott 

tervekben talált hiányosságok pótlásának, hibák javításainak szükségessége, az állami nyilvántartás 

településrendezési tervekben történő frissítése a tervek módosítását tette szükségessé. 

A településrendezési terv módosításáról a 2018. április 26-án tartott Közgyűlésen az alábbi 

határozat született: 

 

 
 



2.2. hatályos településrendezési eszközök ismertetése (hatályos 
településszerkezeti-, szabályozási tervek, és a helyi építési 
szabályzatok digitálisan csatolva) 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a településszerkezeti tervet az 127/2017. (VIII. 
31.) számú határozattal hagyta jóvá melyet a 103/2018. (VIII. 30.) számú határozat módosított. A 

város helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet az Önkormányzat 

29/2017. (IX.5.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá, majd azt a 37/2017. (XI. 15.) és a 

21/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosította.  

 

Az egységes szerkezetű hatályos településrendezési eszközök a dokumentáció digitális mellékletét 

képezik.  

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv a hibás szerkesztések következményeként nincs 

összhangban. A településszerkezeti terv területfelhasználásai nem a szabályozási tervben szereplő 

övezetek alapján jelöltek sok esetben, vagy azok nem azonosíthatók be, a jelmagyarázat szerinti 

területfelhasználásoknak nem feleltethetők meg. A készülő új településszerkezeti és szabályozási 

tervet a hatályos terv miatt újraszerkesztettük úgy, hogy a szabályozási tervet vettük alapul és 

annak megfelelően kerültek javításra a településszerkezeti terv területfelhasználásai is.  

A számszerűen meghatározandó adatok esetén, mint a területi mérleg, biológiai aktivitás érték 

számítás, a hatályos terv szerinti adatot az általunk javított digitális állomány alapján számoltuk.        

 

2.3. településrendezési tervek véleményeztetésének módja 

A tervezett változtatások a településszerkezeti és szabályozási terv, valamint a helyi építési 

szabályzat módosítását eredményezik. A tervezett módosítások során - a 314/2012. (XI.08.) 

kormányrendelet 32.§ (3) bekezdése értelmében - azok egyeztetése és jóváhagyása teljes eljárás 
szerint történik.  

 

2.4. véleményezési szakasz  
A 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet 38.§ értelmében a véleményezési dokumentáció 

egyeztetése az államigazgatási hivatalokkal az alábbiak szerint történt:  

  



 
Egyeztetési 
szakterület Államigazgatási szervek 

Előzetes 
tájékoztatási 

szakasz 

Véleményezési 
szakasz 

1. 
Területrendezés, 
településrendezés 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi 
utca 10. Pf. 227 

Részt vett: 
2018. 05. 30. 

Részt vett: 
2019. 03. 04. 

2. 

Környezetvédelem, 
természet és 
tájvédelem, 

vízgazdálkodás 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 

Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Mártírok 

útja 35-39. 

Részt vett: 
2018. 05. 27. 

Részt vett:  
2019. 03. 04. 

3. Természet és 
tájvédelem 

Balaton - Felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság 

8229 Csopak, Kossuth u. 16. 

Részt vett: 
2018. 06. 04. 

Részt vett: 
2019. 02. 28. 

4. Vízgazdálkodás 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 

1253 Budapest, Pf. 56. 
Részt vett:  

2018. 06. 08. 
Nem kívánt részt 

venni 

5. Vízgazdálkodás 
Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság 
9700 Szombathely, Pf. 52 

Részt vett: 
2018. 06. 08. 

Részt vett: 
2019. 02. 28. 

6. 
Tűzvédelem, 

polgári védelem 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok 
útja 54. 

Részt vett: 
2018. 05. 29. 

Részt vett: 
2019. 02. 26. 

7. Közegészségügy 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 
24. 

Részt vett: 
2018. 05. 23. 

Részt vett: 
2019. 02. 05. 

8. Közlekedés 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 

Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési és Útügyi Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 

101/A 

Részt vett: 
2018. 05. 16. 

Részt vett: 
2019. 02. 21. 

9. Örökségvédelem 

Miniszterelnökség, 
Kulturális örökségvédelemért 

felelős államtitkár 
1357 Budapest Pf. 6. 

Részt vett:  
2018. 05. 16. 

Részt vett:  
2019. 02. 19. 

10. Örökségvédelem 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 

Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy 

tér 4. 

Részt vett: 
2018. 05. 18. 

Részt vett: 
2019. 03. 12. 

11. Földvédelem 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok 
útja 35-39. Pf. 145 

Részt vett: 
2018. 05. 17. Nem vett részt 



12. 
Erdőrendezés, 

védelem 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 

Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály 

Erdészeti Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 

36. Pf. 209 

Részt vett: 
2018. 05. 22. 

Részt vett: 
2019. 02. 27. 

13. Honvédelem 
Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály 
1555 Budapest, Pf. 70 

Részt vett: 
2018. 05. 14. 

Részt vett: 
2019. 02. 07. 

14. 

Bányászat, 
geológia, 

morfológia, 
csúszásveszély 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály 
Bányászati Osztály 
7602 Pécs, Pf. 61. 

Részt vett: 
2018. 06. 01. 

Részt vett: 
2019. 02. 28. 

15. Hírközlés 

Nemzeti Média- és Hírközlés 
Hatóság 

Pécsi Hatósági Iroda 
7602 Pécs, 2. Pf. 459 

Részt vett: 
2018. 05. 24. 

Nem vett részt 

 

Önkormányzat 

16. 
Zala Megyei Önkormányzat 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. 
Pf. 227 

Részt vett: 
2018. 05. 15. 

Nem vett részt 

 

 

2.4.1. államigazgatási vélemények  

A terv véleményezési szakasza során beérkezett államigazgatási vélemények, észrevételek az 

alábbiak:  
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

 Szombathely, Vörösmarty u. 2.  
GPS: ↑ 47.2329,  → 16.6290 

 
  9701 Szombathely, Pf. 52. 

E-mail: vezetes@nyuduvizig.hu 
 (94) 521-280    Fax (94) 316-866 

 
 
Ikt.sz.: 0497-003/2019 
Ea.: Hollósiné Óvári Piroska 
  94/521-280/16-186 mellék  

Tárgy:      Nagykanizsa TRE módosítása, 
véleményezés 

Hiv.sz.:    16/6-23/2019.  
Ügyintéző: Seláfné Nagy Zsuzsanna 
                   dr. Farkas Roland 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Polgármestere 
 
NAGYKANIZSA 
Erzsébet tér 7. 
 
8800 
 
Tisztelt Címzett! 
 
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság –továbbiakban Igazgatóság - részéről, a beérkezett 
fenti hivatkozási számú és tárgyú megkeresésükre válaszolva Nagykanizsa MJV 
településrendezési eszközei módosításhoz - az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi  LXXVIII. Törvény 9. § értelmében - az alábbi szakágazati észrevételt adjuk: 
 
Nagykanizsa MJV közigazgatási területe nyilvántartásaink szerint 11/2010. (IV.28.) KvVM 
rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel nem érintett és belvízzel 
sem veszélyeztetett, ugyanakkor a település területén több kisvízfolyás is megtalálható.  
 
A módosítással érintett „új ipari gazdasági-” és új általános gazdasági-” területek 
csapadékvíz-elvezető rendszerét a meglévőre csak abban az esetben lehet rákötni, ha a 
meglévő rendszer a megnövekedett vízmennyiséget kiöntésmentesen vezeti a közcélú 
befogadóba, ezt minden esetben egyedileg vizsgálni kell. A felszíni vízfolyások befogadó 
képességét is egyedileg szükséges vizsgálni.  
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A vízgazdálkodási területek módosítása/törlése az érintett ingatlanok egyedi vizsgálatával 
történt, az adott ingatlanon más funkció található (közlekedési, lakó, ipari, stb.). A 4378/57 és 
4378/51 hrsz.-ú vízelvezető árkok területét érintő módosítást elfogadjuk, a terület-
felhasználási funkcióváltozás ingatlanrendezés miatt történik, a terület vízelvezetésének 
műszaki megoldása nem változik. 
 
A település területrendezési eszközeinek módosítása ellen kifogást nem emelünk. A 
továbbiakban is kérjük, hogy a rendezési terv részleteinek kidolgozásakor – különösen, ha 
vízgazdálkodási kérdéseket is érint, keressék meg Igazgatóságunkat. 
 
 
 
Szombathely, 2019. február 28. 

Üdvözlettel: 
 

dr. Engi Zsuzsanna 
osztályvezető 







































2.4.2. partnerségi egyeztetés, vélemények, lakossági fórum  

A terv véleményezési szakasza során beérkezett partnerségi vélemények, észrevételek az alábbiak:  

 

 

 









 

Nagykanizsa 2019. január 28. 
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Nagykanizsa MJ Város Polgármesterének
Dénes Sándor Polgármester Úrnak!

Nagykanizsa

Tisztelt Polgármester Úr!

A város elfogadás előtt álló új Helyi Építési Szabályzat javaslatában az építés, bővítés feltétele,
lehetősége a kialakítható telkek legkisebb szélességében került meghatározására, a honlapra
feltöltött tervezetből idézve:

16.§ (1) Új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni az övezetre és építési övezetre
meghatározott beépíthetőségi feltételeknek megfelelő telekméret esetén,

(11) A főépítmény az építési hely azon részén helyezhető el illetve bővíthető, ahol az
övezet szabályozásában meghatározott legkisebb telekszélesség biztosított.

Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat.

Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat.

A megkövetelt telekszélesség hiányában a rendelkezés gyakorlatilag építési tilalomnak felel
meg, mely a Kisfaludy u. 35. szám alatti 12,85 – 13,30 méter szélességű Lk-1 zártsorú
besorolású ingatlanunkat is érinti.
A szabályozási tervlapokra tekintve ez az újkeletű probléma a városban tömegesen fordul elő és
számos tulajdonos a későbbiekben döbben majd sérelmére.
A javaslat a kialakult telekszélességre nincs tekintettel, pedig sok a zártsorú besorolású szűk
telek az Északi városrész, Katonarét területén, de máshol is akad szép számmal belőlük.

Szabadjon hivatkoznom Zalaegerszeg város hasonlatos szabályozására, azzal a rendeleti
különbséggel, hogy a kialakult telekállapotokat a beépíthetőségnél a város és a lakosság
érdekében a táblázatokban tekintetbe vették.
A zalaegerszegi rendeletet a hivatali összehasonlítás érdekében csatolom.

A tervezett megkötéssel említett ingatlanjaink jelentősen le fognak értékelődni.
Véleményem szerint a károsultak követeléssel léphetnek fel az Önkormányzattal szemben.

Építési törvény 30. § (1) Ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat
másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy korlátozza (telekalakítási vagy építési
tilalom), és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt
kártalanítás illeti meg.

(2) A kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az
új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet.
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(6) A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha nem
határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, a kártalanítási kötelezettség a
települési önkormányzatot terheli…

Az ügy haszonélvezői az ilyen jogügyletekre specializálódott sikerdíjas pesti ügyvédi irodák
lesznek. A maradék kárösszegek alapján a lakosság sem részesül az elszenvedett kárának
megfelelő mértékben, a város kincstárából pedig hiányozni fog a kártalanításokra kifizetett
összeg.

A jogi helyzettől függetlenül sok évtizedes negatív tapasztalatom, hogy a túlzó és merev
szabályozási feltételek általában visszavetik a város fejlődését (ennek eklatáns példája a
Magyar utca 1980-as évek előtti Rendezési Terve, építési tilalma).
Telkeinken lévő épületek amortizációját, szükséges bővítését, fejlesztését új építéssel nem lehet
kiváltani, marad a meglévő épületállomány javítgatása, sok esetben annak nemkívánatos
konzerválódása.
A jelzett szabályozási elemeket, feltételeket sem méltányosnak, sem célravezetőnek nem tartom.

Tisztelettel kérem a Helyi Építési Szabályzat javaslatának szakmai és várospolitikai
átgondolását, felülvizsgálatát. Kérem és várom szíves válaszát, kedvező döntését.

Levelemet Lengl Zoltán állami főépítész úrnak tájékoztatás végett egyidejűleg megküldöm.

Az ügy súlyának megfelelően kérem beadványomat közérdekű bejelentésként kezelni és azt
visszaigazolni szíveskedjenek.

Nagykanizsa, 2019. február 11.

Tisztelettel: Simon Csaba nyugdíjas építész vezető tervező. Nagykanizsa, Kisfaludy u.35.

Kapják: Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa
Lengl Zoltán állami főépítész úr, Zala Megyei Kormányhivatal (tájékoztatásul)

A képek letöltéséhez k attintson
ide. S zemély es adatainak
védelme érdekében az Outlook
megak adályozta a kép
auto matiku s letöltését az
internetről. Mentes a vírusoktól. www.avast.com
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AOD Kft.

Feladó: Gilincsek Gábor <gilincsek.gabor@nagykanizsa.hu>
Küldve: 2019. február 12. 11:59
Címzett: simon.csaba94@upcmail.hu
Másolatot kap: Dénes Sándor; aod@aodkft.hu; 'selafne.zsuzsanna@nagykanizsa.hu'; AOD Kft
Tárgy: Re: Fwd: Nk. HÉSZ javaslat sérelmezése, közérdekű bejelentés.

Tisztelt Simon Csaba Úr!

Köszönjük észrevételét a módosított helyi építési szabályzat véleményezési dokumentációjával
kapcsolatban.

A felvetést megvizsgáljuk, és lehetőség szerint az esetleges hibás megfogalmazásokat javítani fogjuk.

További megtisztelő együttműködésében bízva,

Üdvözlettel,

Gilincsek Gábor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
városi főépítész
H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Telefon: + 36 20 849-2346
Web: www.nagykanizsa.hu

2019. 02. 12. 11:05 keltezéssel, Dénes Sándor írta:

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy:Nk. HÉSZ javaslat sérelmezése, közérdekű bejelentés.

Dátum:Mon, 11 Feb 2019 15:37:26 +0100
Feladó:Simon Csaba <simon.csaba94@upcmail.hu>

Címzett:denes.sandor@nagykanizsa.hu
CC:epites.hivatal@zala.gov.hu
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www.nagykanizsa.hu
mailto:csaba94@upcmail.hu
mailto:sandor@nagykanizsa.hu
mailto:hivatal@zala.gov


















Emlékeztető 

A 2019. február 12-én megtartott lakossági fórumról 

Nagykanizsa MJV településrendezési eszközeinek módosítása, az elkészült véleményezési 

dokumentáció bemutatása tárgyában 

 

D-i elkerülővel kapcsolatos felvetések: 

- Viola Zoltán vállalkozó, Csengery u. 64.: 

- Sérelmezte a D-i elkerülő kialakításának hiányát, illetve azt, hogy a nyomvonal helye 

többször változott, ez a vállalkozások kialakításánál bővítésénél gondot okoz. 

- Kérése, hogy ne gyorsforgalmi út legyen, hanem a mezőgazdasági gépek is tudjanak rajta 

közlekedni, hogy azok se a belváros forgalmát terheljék. 

- Szorgalmazná a Csengery úttal történő csatlakozási pont mielőbbi kiépítését. 

- Csengery 3774/22 hrsz-ú ingatlanon működő vállalkozás tulajdonosai sérelmezik, hogy 

néhány évvel ezelőtt, az új nyomvonal kijelölésével egy időben új csarnokokat építettek, de a 

nyomvonal pont átmegy azokon, esetleges bővítést így nem tudnak kezdeményezni, illetve 

szeretnék tevékenységüket továbbra is az adott ingatlanon folytatni. 

- Karádi Ferenc alpolgármester úr is egy – a mostani tervekkel ellentétben – egy 

megvalósítható, és belátható időn belül megépíthető elkerülő út kialakítását szeretné elérni. 

- Gelencsér Norbert kérése, hogy az esetleges új nyomvonal helyéről az érintett 

ingatlantulajdonosokat előre tájékoztassák. 

- Hegedűs Csaba átgondolásra javasolta az esetlegesen a Principális-völgyét is érintő tervezett 

utat, a környezetvédelemre hivatkozva. 

- Hegedűs László azt javasolta, hogy az eredeti, 20 évvel ezelőtti nyomvonala valósuljon meg az 

elkerülőnek. 

A Sugár utca, Arany János utca, Kazinczy utca és Muraközi utca által lehatárolt tömbbelsővel 

kapcsolatos felvetések: 

- többen sérelmezték a tömbbelsőbe tervezett 6 lakás kialakítását, ami a felszólalók szerint 

szükségtelen túlfejlesztés 

- félnek a zöldfelületek elvesztésétől is, felmerült, hogy a szabályozást úgy módosítsuk, 

hogy zöldtetővel ne lehessen kiváltani a telek zöld felületeit, 

- felmerült problémaként, hogy a csapadékvíz az alacsonyabb területekre zúdul ma is, és 

ha a ház megépül, még inkább oda fog, 

- kérés merült fel az ügy kapcsán arra vonatkozóan is, hogy lakásonként ne csak 1 db 

parkoló kialakítása legyen szükséges. 

Az üggyel kapcsolatban tájékoztattuk a lakosságot, hogy a jogerős építési engedélyt már 

visszamenőleg nem tudjuk a rendezési terv megváltoztatásával módosítani, viszont a 

jövőbeni hasonló terveknek gátat kívánunk szabni a zártsorú beépítések kapcsán ismertetett 

korlátozásokkal, illetve azzal, hogy az érintett övezetekben csökkenteni kívánjuk a beépítési 

százalékot. 

Tájékoztatást kaptak továbbá a parkolószámokat érintő tervezett változtatásokról. 

Egyéb észrevételek, kérdések: 



- Ecsedi Sándorné a kárpótlásból visszakapott földterülete (É-i városrész, krosszpálya fölötti 

terület) után érdeklődött. Tájékoztatást kapott arról, hogy területe ipari terület, és ilyen céllal 

tudja majd értékesíteni a jövőben. 

- Hegedűs Csaba rákérdezett a kerékpárutak, valamint a laktanya területének fejlesztésére, 

amire a rendezési tervvel kapcsolatban, illetve településrendezési szempontból nem tudtunk 

érdemben válaszolni, azok a város által tervezett jövőbeli fejlesztésektől függenek. 

- Egy hölgy felvetette, hogy a Kaposvári út külterületi szakaszán, a Gyulai buszmegálló és a 

Szeszfőzdei megálló között nincs közvilágítás. Tájékoztattuk, hogy a rendezési tervvel 

kapcsolatban, illetve településrendezési szempontból nem tudunk érdemben válaszolni 

kérésére. 

- Zrínyi utcai rekonstrukcióval kapcsolatosan azt a tájékoztatást adtuk, hogy az a 

Városfejlesztők hatáskörébe tartozik, tőlük érdeklődjenek. 

- Kérdés volt a Globusz ház mellett a Rozgonyi u. szabályozása, kérdezőt tájékoztattuk, hogy a 

terület szabályozása nem változott. 

- Dr. Barbalics József kérése a Kaán Károly u. megszélesítése, felújítása, mert az út forgalma a 

sportpálya miatt erősen megnőtt, és 2 nyomvályú alakult ki az úton. 

- Dr. Barbalics József kérése az Ady u. 12. előtti buszmegálló áthelyezése, bűz és zajhatásokra 

hivatkozva. Válaszul elhangzott, hogy a buszmegálló áthelyezése nem önkormányzati dönrés, 

a nemzeti közútkezelőket kell ez ügyben megkeresni. 

- Dr. Barbalics József kérése volt még az új Förhénci út felújítása, mert sok a gödör. 

 

 

Nagykanizsa, 2019. Február 13.  

 

 

Készítette: 

Gilincsek Gábor 

főépítész 



2.4.3. egyeztető tárgyalás dokumentumai 

A véleményezési szakasz során az államigazgatási hivatalok és a partnerség részéről is érkeztek 

olyan eltérő vélemények, melyek a 314/2012. Kormányrendelet szerinti egyeztető tárgyalás 

összehívását tették szükségessé.  

Az egyeztető tárgyalás 2019. április 1-én került megtartásra, melynek dokumentumait csatoljuk.  



Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. április 1-jén 10 és 11 óra közt 

Hely: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1. emeleti tárgyalóterem 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: Nagykanizsa MJV településrendezési eszközeinek módosítása 

Mellékletek: 1. jelenléti ív 
  2. írásban tett nyilatkozatok 
 

Az egyeztető tárgyaláson nem kívánt részt venni, és erről írásban is nyilatkozott: 

- Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

- Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
- Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

Gilincsek Gábor városi főépítész üdvözli a megjelenteket, és elmondja, hogy az egyeztető 
tárgyalás miért került összehívásra, és javasolja a meghívóban szereplő pontok szerinti 
haladást. 

Agg Ferenc is köszönti az egybegyűlteket, és elkezdi a felvetett kérdések, kérések ismertetését. 

Agg Ferenc (AOD Kft.): Az első: az állami főépítész véleménye alapján megvitatandó az 
országos övezetek közül a jó és kiváló termő adottságú szántó öveztetek szabályozási és 
szerkezeti terven történő jelölésének a szükségessége. Mi fölvetjük azt, hogy a 314-es 
kormányrendelet ezen övezetek jelölésére nem alkalmaz jelmagyarázatot, ezen övezetek 
területeire a helyi építési szabályzat rendelkezéseket nem állapít meg, és tulajdonképpen az a 
rendelkezés, ami ezen övezetekre vonatkozik, az a településrendezési eszközök készítésénél 
vonatkozó szabály a törvényben, és hogy mindezek mellett szükségesnek tartja-e az állami 
főépítész a jelölést. 

Lengl Zoltán (állami főépítész): Ezzel az észrevétellel az volt a legfontosabb, hogy az ehhez 
kapcsolódó előírások be tudjanak épülni, nyilván ezeket figyelembe kell venni. Részünkről 
elfogadható az is, ha nem lesz külön ábrázolva, hanem csak az alátámasztó munkarészben 
szerepel. 

Agg Ferenc: Az alátámasztó munkarészben szerepel. Köszönjük szépen. 

A következő pont szintén az állami főépítész véleményében: az ökológiai hálózat megterületi 
és pufferterületi lehatárolás, valamint a területi adatok pontosításának szükségességét kéri. A 
282/2009-es kormányrendelet adatszolgáltatásáról szóló rendelete szerint az ökológiai hálózat 
elemeinek vizsgálata során a nemzeti park adatszolgáltatását kell figyelembe venni. 

Káli Marianna kivetítőn mutatja az adatszolgáltatásként kapott térképeket, hogy milyen 
különbségek vannak a TeIR adatok, és a nemzeti parktól megkapott adatszolgáltatás között. 



Káli Marianna (AOD Kft.): A nemzeti parktól miután mi megkaptuk az adatszolgáltatást, a 
pontosított adatszolgáltatás alapján jelöltük föl a tervre. Kérdésünk, hogy rendben van-e, hogy 
az adatszolgáltatás alapján jelöltük föl a tervre? 

Agg Ferenc: Tehát nem a TeIR-t vettük figyelembe. A TeIR adat az én gondolatom szerint 
lehet, hogy nem több, mint tájékoztat arról, hogy ott van valami, és a pontos adatszolgáltatás 
az, amit a 282 alapján megkaptunk. 

Bubics Tamásné (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság): Igen, még annyit tennék hozzá, 
hogy 2015-ös adatokat küldtem én ökológiai hálózat adatszolgáltatásként, azóta 2018-ban 
felülvizsgálatra kerültek ezek, átküldeném még azt is. Igazából, ha jól látom, Nagykanizsa 
területén nincs változás, annyi, hogy az utak nyomvonala helyenként belekerült az öko 
hálózatba, és az kivételre került. 

Lengl Zoltán: A mi részünkről rendben van így az adatszolgáltatás. 

Káli Marianna: És akkor a frissítettel kapcsolatban azt szeretném még kérdezni, hogy az 
ökológiai folyosónak mi módosítottuk a határvonalait, erre vonatkozóan így konkrétan nem 
érkezett észrevétel, nem tudom, hogy rendben van-e. 

Bubics Tamásné: Ezzel kapcsolatban lenne egy olyan kérésem, hogy ha lehet, ezt meg én 
kérném shape formátumban, azért is, mert nekem azt a minisztérium felé kell 
adatszolgáltatásként közölnöm, mert ezt a minisztérium tartja számon. 

Káli Marianna kivetítőn mutatja az ökológiai folyosó változtatásaival érintett területeket. 

Agg Ferenc: A következő a kérdésünk ezzel kapcsolatban: Mi a mi logikánk szerint 
módosítottuk az ökológiai határ területét, a megküldött anyagban ez már így szerepel, kivéve 
egy területet, és majd arra is kitérek. A véleményben nem kaptunk reflexiót arra, hogy ez a 
módosítás elfogadható-e, most hogyha shape-ben átadjuk, akkor gondolom azután lezárható ez 
a kérdés. 

Bubics Tamásné: Igen, így van. 

Agg Ferenc: Ami miatt az egyeztető tárgyaláson ezt napirendre kellett venni az, hogy lemaradt 
egy területnek a módosítása, méghozzá a sztrádától északra tervezett iparterületet érintő 
ökológiai folyosó levétele. Ez az iparterület nem is a 2017-ben jóváhagyott terveknél került 
beépítésre szánt területté, hanem azt megelőzően. 

Agg Ferenc és Káli Marianna kivetítőn mutatják az érintett területet. 

Káli Marianna: Itt van egy természetközeli terület, ezt most mi tettük vissza, mert ez is bele 
volt véve a gazdasági területbe, ezt mi visszatettük a természet közelibe, mert ide úgysem lehet 
majd építeni, a széleire meg rá kellene igazítani. 

Bubics Tamásné: Tehát akkor itt nagyobb lesz az ökológiai terület. 

Agg Ferenc: Ott egy picit nagyobb, a széleinél meg egy picit kevesebb. Ugye nekünk település 
egészében kell nézni ezt a számot. 

Káli Marianna: És volt még egy olyan, hogy ha már ezen a területen mi megcsináltuk ezt a 
ráigazítást, akkor arra gondoltunk, hogy ha engedi az 5 %-os módosítási határ, akkor a település 
többi területén is van olyan terület, akár lakóterület, akár gazdasági, hogy csak átmegy rajta, 



vagy a telkek végeibe, és nincs a telekhatárhoz igazítva, és mi megcsináltuk gyorsan azt, hogy 
ha így lehúzzuk mindenhol, mert nincs értelme, hogy a gazdaságin rajta legyen, nem hiszem, 
hogy ott van ökológiai folyosó, akkor 98 %-nál leszünk, és rá tudjuk úgy igazítani, hogy ha 
mindenhonnan levesszük is következetesen, akkor bele fogunk férni a 95 %-ba, hogy ezt 
megtehetjük-e. 

Bubics Tamásné: Igen, én szerintem az hasznos lenne, ha megtennétek, mert ezek mindenhol 
szegélyek, és igazából a területfelhasználáshoz fog passzolni. Én is néztem ortofotón, hogy nem 
is mindenhol vannak erdős területek. 

Agg Ferenc: Van egy következő módosítás során tervezett fejlesztési terület, szabály szerint 
nem tartozna ide, ez a téma, a volt vágóhíd területe, ezt a területet déli irányba akarja bővíteni 
az ott működő gazdasági vállalkozás, amely egy nagyon fontos dolog a város szempontjából, 
hiszen elég sok munkahelyet ad, acélszerkezeteket gyártó, belga tulajdonban lévő üzem. Azért 
nem került ez be, mert jelenleg kiváló termőhelyű erdő van a területen, és ugye a törvény tiltja 
ezeken a területeken beépítésre szánt területek kijelölését, úgyhogy addig, amíg a kiváló 
termőhelyű erdő illetve nyilvántartott erdő le nem kerül a területről, addig ezt nem tudjuk 
megtenni, ennek most folyamatban van a pótlása, és az az információm, hogy ez hamarosan 
meg is fog történni, tehát amennyiben az önkormányzat úgy gondolja, ebben az évben ez a 
módosítás még lefuthat erre az egy telekre vonatkozóan. 

Káli Marianna és Agg Ferenc kivetítőn mutatja az érintett területet. 

Agg Ferenc: Ott most erdő van egyébként. 

Bubics Tamásné: Igen, azt akartam kérdezni, hogy azt muszáj lesz leszedni? 

Agg Ferenc: Merthogy az erdő megszüntetése van folyamatban, pótlása van folyamatban az 
erdőnek az erdészeti hatóságnál, vagy pedig ezt most tegyük vissza, és a következő folyamatnál 
gyaluljuk le. 

Dr. Lőkkös Andor (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság): Hát azt vissza kéne tenni 
szerinte. Ott, ahol nincs konkrét ipari terület, most, azt nem lehet csak úgy lehúzni. Illetve amit 
lehúzunk, azt is önálló közigazgatási eljárásban. 

Gilincsek Gábor: Ez akkor már nem fér bele az 5 %-ba? 

Agg Ferenc: Belefér, csak most nem indokolható, mert nincs területfelhasználás változás. Még 
annyit szeretnék itt, ebben az esetben, mert a felém eljött információk szerint ez nagyon fontos 
dolog, ugye az ökológiai folyosó megszüntetése, levétele ugye korlátozott az 5 %-kal, de 
korlátozott a természetvédelmi törvénnyel is, tehát ha ott olyan élőhelyek, növényzet vagy 
egyéb dolog található, kérdésem ebben az esetben, hogy van-e olyan indoka a tiltásnak, amit 
nem tudunk kezelni, nem az 5 %-os, hanem más jellegű. 

Dr. Lőkkös Andor: Ennek az a lényege, hogy ez ökológiai folyosó, tehát ha ezt itt átvágjuk, és 
a többi erdőt is letermeljük, akkor innentől kezdve értelmét veszti. Még ha nem is olyan jó 
élőhelyek, akkor is összeköttetés. 

Gilincsek Gábor: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt már nincsen fizikailag ökológiai 
folyosó, egy iparterület van a területen most jelenleg is, és egy főútvonal vágja ketté a területet. 



Dr. Lőkkös Andor: Az iparterület ott van, de attól az még be lett húzva, és az egy erdő, amiről 
most beszélünk. 

Agg Ferenc: Tehát ha az erdő művelés ott megszűnik, akkor nincs akadálya annak, hogyha az 
5 %-ba belefér, márpedig bele fog férni, hogy ezt is lehúzzuk egy következő terven? 

Dr. Lőkkös Andor: Nekem annyi javaslatom azért lenne itt az 5 %-okkal, hogy arról volt szó, 
hogy itt sok helyen lehúzzuk, akkor valahol kompenzálásként rá kéne tenni. 

Bubics Tamásné: Nem feltétlenül, a törvény 5 %-os csökkenést megenged, és nem írja elő a 
kompenzálást. Ezért kérjük mi is a shape-et, és akkor mi is tudjuk ellenőrizni, hogy 5 %-nál 
több nem lehet. Lesznek még itt módosítások, ezért kell ezt a minisztériumnak is nyilvántartani, 
hogy akkor viszont többet ilyenre nem lesz lehetőség. 

Dr. Lőkkös Andor: Egyébként a jogszabályba ez azért került bele, mert sok helyen nagy 
léptékbe lett meghúzva, de nem arról van szó, hogy ami most erdő, azt akkor iparterületté 
nyilvánítjuk. Ez az én olvasatomban így van, ez az 5 % ezt jelenti. 

Fercsák Ágnes ismerteti az OTrT-t érintő jogszabályi változásokat, és tájékoztat arról, hogy az 
elkövetkezendőkben már nem lesz meg az 5 %-os engedmény, a lehatárolás csak az 
államigazgatási szervek egyetértése esetén változtatható. 

Agg Ferenc: Ha itt megszűnik az erdő művelés, pótolják máshol, úgy, ahogy kell az erdőtörvény 
alapján, akkor a nemzeti park elfogadja-e azt, hogy erről a területről levegyük az ökológiai 
folyosó övezetet? Most nem tudjuk áttenni gazdasági-ipari övezetbe, mert a törvény tiltja a 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület helyén nem lehet beépítésre szánt területet kijelölni. 
Tehát azért nem tudunk most lépni, és ott nincs ez az 5 %-os lehetőség, ez egy kemény tiltás. 
Ha most itt megszűnik az erdő, és megszűnik a kiváló termőhelyi adottságú terület, ezt ugye az 
erdészet adja adatszolgáltatásként ugyanúgy. Ha ez megtörténik, ami tudomásom szerint most 
folyamatban van, akkor innentől egyetlen akadály van, hogy ezt új beépítésre szánt területbe 
soroljuk, az, hogy itt van az ökológiai folyosó. 

Bubics Tamásné.: És az erdészet az megadja ezt az engedélyt? 

Agg Ferenc: Én úgy tudom, hogy folyamatban van. 

Bubics Tamásné: Az az álláspontunk, hogy természetvédelmi szempontból semmiképpen nem 
indokolt az ökológiai hálózatnak ott a levétele. Tehát ahol utak vannak, ipari terület, megépült 
házak, természetesen hozzá lehet igazodni, de itt nem indokolt. 

Agg Ferenc: Ugye jól-rosszul, erről a területről a tervben mi lehúztuk az ökológiai folyosó 
területét, tehát az, ami véleményezésre meg lett küldve, azon ez már nem szerepel így, tehát ez 
a vélemény, amit most mondtál, ez az írásban megküldött véleményben nem szerepel. 

Bubics Tamásné: Igen, abban a bajcsai bányára tértünk ki igazából. 

Agg Ferenc: Igen, azt rendeztük is, ott volt az adatszolgálatásban egy hiányosság a 
bányakapitányság részéről. 

Gilincsek Gábor: Véleményünk szerint semmi nem indokolja annak az ökológiai folyosó 
részletnek a megtartását, hiszen funkcióját nem tölti be ott az ipari terület mellett, meg eleve a 
közlekedési út, ami összeköti Nagykanizsát Kiskanizsával, már eleve elvágja ezt az ökológiai 



folyosót, és az erdő pedig megszünetésre kerül, tehát ez meg a harmadik, ami nem indokolja a 
megtartását. 

Dr. Lőkkös Andor: Jó, én meg azt tudom mondani, hogy nem véletlenül lett ott kijelölve. 
Komoly indok kell ahhoz, én nem látom ezt a komoly indokot. Hogyha most ott egy benzinkút 
lenne, vagy akármi, akkor azt mondom, hogy indokolt. 

Bubics Tamásné: A meglévő állapothoz lehet igazodni. Az meglévő állapot, hogy az ökológiai 
hálózatba belekerült véletlenül az iparterület, az jogos. De itt a meglévő állapot az erdő. Tehát 
ezért nem indokolt, hogy most csökkentsük az ökológiai hálózatot. Most az egy dolog, hogy 
nincs folytonosság, az ökológiai hálózat az mozaikos rendszer. 

Agg Ferenc: Akkor összegzem akkor itt a véleményt ezzel kapcsolatban: ugye azt mondja a 
nemzeti park, hogy a jelen eljárás során ezen az ominózus gazdasági erdő területen meg kell 
tartani az ökológiai folyosót, és a jövőt nézve természetvédelmi szempontból nem indokolt az 
ökológiai folyosó megszüntetése. Tehát egyrészt most, ebben az eljárásban tegyük vissza, mert 
most beépítésre szánt terület se lesz kijelölve, tehát nem indokolhatjuk a levételét semmivel, és 
a jövőben sem elfogadható, hogy itt az ökológiai folyosó itt megszűnjön. 

Bubics Tamásné: Igen. Én azt értem, hogy a főépítész úr mivel indokolja, de környezetvédelmi 
szempontból ez nem indokolt. 

Agg Ferenc: Én azt gondolom, hogy itt az eljárás úgy történik, hogy most ez egy vélemény, a 
véleménnyel kapcsolatban az önkormányzat hoz majd egy határozatot, és ebben a határozatban 
ő szemben is mehet a nemzeti park véleményével. Amennyiben a nemzeti park ezen véleménye 
jogszabályra alapozott és megvédhető, úgy a határozatnak ezen pontját semmissé kell tennie a 
főépítész úrnak, illetve ha továbbra is konfliktust lát ebben a kérdésben, akkor őneki van joga, 
lehetősége egy következő egyeztető tárgyalás összehívására. 

Lengl Zoltán: Igen, jól foglaltad össze a lényeget. 

Agg Ferenc: Per pillanat itt tartunk, akkor mehetünk tovább. 

Lengl Zoltán: A tárgyalás meghívóba is, meg a mi észrevételünkbe is annyi volt, hogy 
szükséges ezeket pontosítani, de azért valamilyen szinten a kiinduló állapotot is figyelembe 
kéne venni, hogy miből is jutottunk el idáig, és ugye ahhoz kellene igazítani ezeket a 
véleményeket, meg lesznek a végén a lakossági észrevételek, ami hasonló helyzet, hogy nyilván 
az önkormányzat döntött egy módosítási szándékról, és próbáljunk meg ahhoz ragaszkodni, 
hogy azok legyenek beépítve. 

Agg Ferenc: Akkor talán mehetünk tovább. A szabályozási terv készítendő jelölés a 
szabályozási terven. Ezt az állami főépítész mint szabályozási módszert kifogásolja. Ezek azok 
a területek, amelyek a szerkezeti tervben korábban is, és most is beépítésre szánt területként 
jelöltek, de látva e területek fejlesztési programjának a hiányát, nem javasoltunk részletes 
szabályozást adni, hiszen ahhoz, hogy egy úthálózatot, egy pontos övezeti szabályozást adjunk, 
ahhoz pontosabb programra lenne szükség, a terület morfológiájának, domborzatának 
vízrendezésének pontosabb ismertetésére lenne szükség, mint ami a módosítás során 
rendelkezésünkre állt. Mi úgy gondoljuk, hogy azért, mert nincs igazán programja ezeknek a 
területeknek, ezért ezt egy későbbi szabályozásra bíznánk, és ennek a módszerét keressük. Erre 
van egy olyan lehetőség az építési törvényben, hogy azt mondjuk, hogy változtatási tilalom lép 
érvénybe, és akkor 3 éven belül a területre vonatkozó szabályozást meg kell alkotni. A másik 



lehetőség, amit mi kitaláltunk ezzel a kockás felülettel, ami vagy jó, vagy nem jó, nem azt 
mondjuk, hogy változtatási tilalom, bár lényegében az, hanem azt mondjuk, hogy szabályozási 
terv készítendő, de hogy ki csinálja meg és mennyi időn belül, erre nem vonatkozik a törvény. 
Van egy harmadik lehetőség, hogy ezeket a területeket lukként jelöljük a szabályozási tervben, 
és a szabályozási terv hatályából kivesszük, és ezekre a területekre nem adunk építési 
szabályozást, ebben az esetben viszont fennáll annak a lehetősége, hogy az építési törvény 
alapján a jelenlegi használatnak megfelelő építés megtörténhessen. Ezek mezőgazdasági 
területek, minek kicsi az esélye, hogy ott most valaki egy majorságot elkezd építeni, de fennáll 
ennek a kockázata, ezért javasoltuk mi ezt a kockás felületet. 

Lengl Zoltán: Nekünk az egész szándékunk arra irányult, amit elsősorban javaslatként 
fogalmaztam meg, hogy ha majd egyszer a város döntött arról, hogy ezeket a területeket 
szabályozza, akkor kicsit olyan logikátlannak tűnik, hogy mért nem kerül rá szabályozás. 
Nyilván akkor már közelebb állunk az igazsághoz, hogy nincsen hozzá semmiféle program. 
Ugyanakkor a szerkezeti tervre a területfelhasználások már ki vannak jelölve, úgyhogy 
rendezve vannak, az irány az tulajdonképpen ismert már, hogy merre lehet elmozdulni. 
Megmondom őszintén, hogy több helyen is találkoztunk ilyennel, és mindenhol javaslatként 
meg fogjuk fogalmazni, hogy ha már egyszer hozzányúl a város, akkor találjon ki rá valami 
szabályozást. Nem fogunk ebben elmenni a végsőkig, és hogyha mégis ragaszkodtok hozzá, 
hogy ez maradjon így, akkor részünkről ez a fajta változat is elfogadható. Tulajdonképpen 
ösztönözni szerettük volna ezzel az önkormányzatot meg a tervkészítőt, hogy igenis valami 
szabályozás legyen. 

Agg Ferenc a kivetítőn mutatva ismerteti az érintett területeket. 

Gilincsek Gábor: Teljesen egyetértek, nyilvánvalóan azért határoztuk így meg, mert egyet 
értettünk eddig is ebben, de én elfogadhatónak tartom az állami főépítész úrnak a véleményét, 
hogy még egy gyors kört futunk ezzel kapcsolatban, megpróbálunk rá valamilyen megoldást 
találni. A temető melletti terület valószínűleg a legbonyolultabb, amire nehéz lesz egyből egy 
jó szabályozást kitalálni, de nézzük meg, és hogyha nem sikerül, akkor maradhasson ez a 
szabályozás készítendő megjelölés. 

Agg Ferenc: Én úgy gondolom, hogy a temető melletti területen és az északi iparterületen 
telepítési tanulmány készítése elengedhetetlenül szükséges. 

Lengl Zoltán: Jó, részünkről elfogadható ez. Még a kolléganőm annyit említett, hogy akkor 
szabályozási elemek ne maradjanak a területen, hogy akkor ragaszkodjunk ahhoz, hogy tényleg 
nincsen semmilyen szabályozás. Azt célszerű lenne beleírni, hogy az illeszkedési szabályok 
alapján a tulajdonosok építési tevékenységet folytathatnak, ez derüljön ki szövegszerűen is. 

Agg Ferenc: Köszönjük. 3 pont maradt, a három lakossági észrevétel. A legnagyobb problémát 
ebben a rendezési terv módosításban a telepszerű beépítéseknek a hogyan szabályozzuk kérdése 
okozza. 

Agg Ferenc kivetítőn mutatja az érintett területet. 

A terv készítését megelőzően ennél az úszótelekként létező társasháznak az É-i részén eladott 
az önkormányzat egy kb. 100 m2 területet, azzal a szándékkal, hogy az ottani társasház É-i 
irányba bővülhet. Ezt külön helyrajzi számon, úszótelekként adta el. Ez nem került tervezéskor 
a mi látószögünkbe, és a lakossági véleményezés során derült ki, hogy ott mi most megvontunk 



egy korábban szerzett jogot. Erre a lehetőségünk az lenne, hogy ezt a tömböt egy tömbtelekként 
kezeljük, és ebben az esetben az a szabály, ami a ma is létező tömbtelkes övezetre vonatkozik, 
akkor itt működni tud. 

Káli Marianna: Azért lett a konfliktus, mert a hatályos terv a tömbtelkes övezeteket hibásan úgy 
kezelte, hogy 100 %-ot megengedett beépíteni, ezért neki arra az egy telekre korábban volt 100 
%-os beépíthetősége. Mivel ugye mi az összes övezetet megpróbáltuk rendbe rakni meg 
összevonogatni, azért lett ez a 9-esből ez a 4-es tömbtelkes, és ugye mi ide mondtuk azt meg, 
hogy a kialakult beépítettség plusz 5 %, ugye amit véleményeztetek is, hogy az akkor ne legyen 
egy állandó, azt ki fogjuk egészíteni úgy, hogy melyik ingatlannyilvántartási térkép szerinti 
beépítettséghez képest, és azzal ez a tömb pont végig épülhetne. 

Tóth Nándor (Nagykanizsa MJV alpolgármestere): Bocsánat, akkor a parkolóhelyek 
vonatkozásában ott mi fog történni? Mert ha beépíti, már most is ott katasztrofális a helyzet. 

Gilincsek Gábor: Nyilván úgy építheti be, hogy megfelelő számú autót el kell oda helyeznie. 
Ez szempont lesz, mert különben nem kaphat építési engedélyt. 

Lengl Zoltán: Részünkről így rendben van a dolog. 

Agg Ferenc: A következő a keleti városrészben tulajdonképpen hasonló történet, ezt a most 
hatályos terv is nagyvárosias lakóövezetbe sorolja, jóllehet ennek a területnek a használata az 
kereskedelmi és szolgáltató, és nem lakó funkció. Tehát itt üzletek, intézmények, buszmegálló, 
helyijáratos buszállomás vannak. 

Káli Marianna kivetítőn mutatja a területet. 

Itt is egyrészt egy építési szándék merült fel, az autóbusz állomásnak a D-i irányú bővítésével 
az ottani szolgálatást bővítsék, a másik az, hogy kifogás volt, hogy nem ez az övezet. Mi 
automatikusan átvettük a korábbi övezetet a véleményezésre megküldött tervekbe, de vélemény 
alapján ezt módosítani kívánjuk, ez tulajdonképpen egy kereskedelmi szolgáltató övezet, 
tömbtelkes övezet ez is, ennek az övezetnek a határát kelet felé kitoltuk egészen az 
autóbuszpályaudvar épületig, illetve a beépített területig. Ez lenne a javaslatunk. 

A területen lévő kereskedelmi és szolgáltató épületek tetőterében lévő esetleges lakásokról esik 
szó, a több szálon futó beszélgetések a felvételen nem pontosan érthetők. 

Legl Zoltán: Jó, hát ha úgy gondoljátok, hogy ez a legmegfelelőbb övezet, akkor rendben van, 
csak a lakásszámok miatt fegyelembe legyen véve, hogy a Gksz-es területen csak szolgálati 
lakás helyezhető el. 

Agg Ferenc: Nem engednénk meg a további lakásfejlesztést ebben a tömbben. 

A kivetítőn az utolsó ponttal érintett területet mutatják. 

Itt is egy gazdasági területként használt telekről van szó, amelyet a jelenlegi szabályozás Ma-
ként hozza, és mi nem voltunk elég körültekintőek, és átvettük ezt az övezetet, valójában 
mondom gazdasági övezet, még feltüntetett épületek is vannak, útkapcsolata, közműkapcsolata, 
mindene megvan ennek a területnek, én abba az övezetbe javaslom sorolni, amibe az árok 
túloldala, illetve a környezete is van. Tehát itt annyi lenne a módosítás, hogy mezőgazdasági 
övezetből ipari-gazdasági övezetbe javasoljuk sorolni ezt a területet. 

Térképen nézik a területet. 



Bubics Tamásné: Az ott szereplő ökológiai hálót le lehet venni, annak itt semmi akadálya. 

Gilincsek Gábor: És innét le lehet venni, a másik területről meg nem? 

Bubics Tamásné: Igen, mert az egy erdő. 

Gilincsek Gábor: De megszüntetésre kerülő erdő. 

Dr. Lőkkös Andor: Nem, mert, ha ökológiai háló, akkor nem megszüntethető. 

Bubics Tamásné: Ez viszont egy ipari terület, a tulajdoni lapján az szerepel, hogy kivett 
gazdasági épület, udvar, raktár, a másiknak pedig erdő. 

Dr. Lőkkös Andor: Azért lenne rajta ökológiai háló, hogy az akkor nem kerülne megszüntetésre. 

Bubics Tamásné: Itt pedig egyértelmű, hogy tévedésből került ráhúzásra, ezt a határhoz kell 
igazítani. 

Lengl Zoltán: Nekem még annyi kérésem lenen majd, hogy 3 vagy 4 pont volt a lakossági 
észrevételek alapján, ezeket csatolni kéne majd pontosan a partnerségi egyeztetést lezáró 
jegyzőkönyvhöz, hogy az beazonosítható legyen. 

Agg Ferenc: Jó, ezt csatoljuk. 

Gilincsek Gábor megköszöni a véleményeket, és elköszön a résztvevőktől. 
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2.4.4. véleményezési szakasz lezárását igazoló dokumentumok, közgyűlési 
határozat a véleményekről 

 

Az államigazgatási szervektől beérkezett tervi véleményekre, illetve a felmerült további partnerségi 

észrevételekre vonatkozóan az önkormányzat határozatban döntött. A döntésről szóló határozat az 

alábbi:  

 















alátámasztó munkarészek  
3. szabályozási koncepció 
 
1. Építési szabályzat szerkezete, felépítése 

A hatályos helyi építési szabályzat vizsgálatát követően azokat a rendelkezéseket, melyek 
magasabb szintű jogszabályokat ismételnek, vagy túl általános szabályokat fogalmaznak meg 
töröltük. Az értelmező rendelkezések között lévő olyan fogalmakat, melyeket a továbbiakban a 
rendelet nem alkalmaz, töröltük. A helyi építési szabályzat felépítését, tartalmát a 314/2012. 
(XI.08.) kormányrendelet 5. mellékletében megfogalmazottak szerint állítottuk össze. A hatályos 
helyi építési szabályzat nagymértékű módosítása miatt javasoljuk új szabályzat megalkotását. 

  
A tervezett helyi építési szabályzatot négy fejezetre osztottuk, mely fejezetek az általános 

előírásokat, a beépítésre szánt övezetek előírásait, a beépítésre nem szánt övezetek előírásait és 
záró rendelkezéseket tartalmazzák. Az I. fejezet az általános előírások rendelkezéseit írja le. A 
fejezet a hatály és értelmező rendelkezéseken túl a telekalakítás általános előírásairól, a közterület 
alakításáról, a védett épített környezet alakításáról, a táji és természeti környezet védelméről, a 
környezetvédelmi előírásokról, a veszélyeztetett területekről, az egyes sajátos jogintézményekről, 
az építés közmű feltételeiről, az építés általános feltételeiről és a védőterületekről és 
védőtávolságokról fogalmaz meg szabályokat. 

 
A II. fejezet részletes övezeti előírásokat rögzít a beépítésre szánt övezetekre, a III. fejezet 

pedig a beépítésre nem szánt övezetekre vonatkozóan övezetenkénti rendeltetést és egyedi 
szabályokat meghatározva. A IV. fejezet a záró rendelkezéseket tartalmazza.    

 
Javasoljuk módosítani az építési szabályzatot úgy, hogy a beépítésre szánt területek építési 

övezeteinek előírásaiban egy területfelhasználási egység egy paragrafust alkosson. Ebben rögzítésre 
kerül a rendeltetésre vonatkozó szabályozás az övezetekre vonatkozóan, valamint az egyéb, egyedi 
rendelkezések.  

 
A rendelet mellékletét képezi a szabályozási terv, az építési övezetek és övezetek normatív 

szabályozása valamint az állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos normatív szabályozás 
táblázata, az építési övezetek telkein elhelyezendő gépjárművek számának szabályozása.  

  
A szabályozás függelékébe szerepeltetjük a magasabb szintű jogszabályban meghatározott 

védelmekkel érintett területek felsorolását, így a műemlék, műemléki környezet és a nyilvántartott 
régészeti lelőhely által érintett telkek helyrajzi számát. Az állami jogszabályok függelékbe való 
beemelésének célja, hogy a jogalkalmazók számára a szabályozás könnyebben kezelhető legyen, a 
településrendezési eszközökben alkalmazott szabályok egésze, így a magasabb szintű 
jogszabályban rögzített követelmények egy helyen elérhetők legyenek. Ugyancsak a függelékbe 
kerül a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott védett értékek 
listája, valamint az utak mintakeresztszelvényei.  
 

2. Övezetek szabályozása az építési szabályzatban 
 
2.1. Az övezetek szabályozásában elsőként rögzítésre kerül az övezetbe elhelyezhető épületek 
rendeltetése az OTÉK szabályozásával megegyezően, vagy ahhoz képest szigorítva. Fontos 
szabályozási elem, hogy a lakóövezetek esetében a lakások száma korlátozásra került. A 
kisvárosias lakóövezet közül az alábbi ábra szerinti területeken legfeljebb 4 lakás helyezhető el egy 
telken annak érdekében, hogy a város XX. század első felében kialakult kisvárosias jellege, 
telekstruktúrája érintetlen maradjon. A tervezett korlátozás biztosítja azt, hogy a zömében egy 
lakásos házakból álló tömbök és utcák esetében a használati sűrűség nem fog növekedni és a 
terület jelenlegi karaktere megőrződik.  



 

 
terület, melyen legfeljebb 4 lakás helyezhető el telkenként 

 
A kertvárosias és falusias lakóövezetekben egy tömb kivételével (Palin, Lovarda utcában 4 lakás) 
egységesen legfeljebb 2 lakás helyezhető el telkenként.   
Korlátozásra került a szállás rendeltetésű épületek esetében a férőhelyek száma, kisvárosias, 
kertvárosias és falusias lakóövezetekben legfeljebb 8 férőhelyes, egységes szállás épület alakítható 
ki.  
 
Az OTÉK-ban megfogalmazott rendeltetésekhez képest eltérés a kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
övezetekben a gazdasági tevékenységen túl a vendéglátó és szállás jellegű épület 
elhelyezhetőségének rögzítése.    
 
2.2. Az övezetekre vonatkozó normatív szabályok alapját a hatályos szabályozás adta, 
melynek adatai jellemzően nem változnak, az övezetek felülvizsgálatát követően a kialakítható 
telekméretek módosultak.  
 
A hatályos helyi építési szabályzat az övezetekre és építési övezetekre vonatkozóan meghatározza a 
beépítési magasságot és az utcai párkánymagasságot a beépítési módtól függetlenül, minden 
övezetben. A legtöbb övezet esetében mindkét érték azonosan került meghatározásra. Javasoljuk 
az új helyi építési szabályzatban a beépítési magasságot az oldalhatáron és a szabadon álló 
beépítési módok esetében épületmagassággal és szükség esetén homlokzatmagassággal 
meghatározni és csak zártsorú beépítési mód esetében alkalmazzuk az épületmagasság mellett az 
utcai párkánymagasságot.   
A normatív szabályokra vonatkozó táblázatot javasoljuk kiegészíteni az oldalkert mértékével. Az 
oldalkert meghatározásra kerül abban az esetben, ha az az OTÉK-ban megfogalmazott mértéktől 
eltérő. Az oldalkertre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat fogalmazza meg:  
       



Építés általános szabályai 
16.§ 

… 
(10) Az oldalkert legkisebb szélessége amennyiben az övezeti előírás eltérően nem rendelkezik, 
nem lehet kisebb  
a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az övezetben megengedett 
legnagyobb épületmagasság felénél, 
b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén a megengedett legnagyobb épületmagasságnál. 

 
Hatályos helyi építési szabályzatban a beépíthetőség 100 %, míg az értelmező rendelkezések között 
a lakótelepi tömbtelek területének fogalom meghatározásánál az szerepel, hogy a tömb telkére 
kell értelmezni az építési övezet előírásait, azaz a tömbök szinte teljes területe beépíthető jelenleg. 
Ezt a szabályozást javasoljuk módosítani úgy, hogy az úszótelkeken kialakult lakótelepi tömbökben 
a beépíthetőséget a tömbtelekhez képest adjuk meg, a jelenlegi beépítettség plusz 5 %-kal 
változhat. A jelenlegi beépítettség alatt a hatályos szabályozási terv jóváhagyásának idején, 2017. 
szeptember 5-én meglévő beépítettséget kell tekinteni.      
 
A zártsorú beépítési móddal rendelkező övezetekben a hatályos helyi építési szabályzatban 
szereplő, beépítettségre vonatkozó előírás - mely szerint a saroktelek beépítettsége az övezet 
előíráshoz képest 20 %-kal növelhető – megtartásra kerül, de a normatív szabályokat tartalmazó 
mellékletben javasoljuk szerepeltetni az övezeteknél.   
 
Az övezetre vonatkozó normatív szabályozás a mellékletben szerepel, mely az alábbiakra terjed ki: 

- Beépítési mód 
- Megengedett legnagyobb beépítettség 
- Kialakítható legkisebb zöldfelület 
- Megengedett legnagyobb beépítési magasság – épületmagasság, homlokzatmagasság, vagy 
párkánymagasság. 
- Oldalkert mértéke 
- Kialakítható legkisebb telekszélesség és telekterület 

 
 

3. Szabályozási terv szabályozási elemeinek változása 
E fejezetben bemutatjuk a hatályos szabályozási terv jelmagyarázatának módosulását és 
részletezésre kerül a szabályozási elemek alkalmazásának   
  

 

 

A szabályozási terv kötelező elemei, alapelemei a szabályozás módosítása során megtartásra 
kerülnek, azonban a tervezett szabályozási tervre történő átvétele nem teljes körű. A szabályozási 
vonalak a lakossági, gazdasági és civil szervezet által beadott kérelmek alapján véghezvitt 
módosítások kapcsán, illetve koncepcionálisan törlődnek. Utóbbi a 6. a közlekedési területekre 
vonatkozó szabályozási koncepció megfelelőségének vizsgálata fejezetben részletesen bemutatásra 
került. A szabályozási szélességek megírásai a szerkesztési hibák javításához kapcsolódóan 
módosulhatnak. Ilyen hiba például, hogy a megírás nem a valós méreteket mutatja, illetve nem a 
megfelelő pontok szélességét jelzi. A tervezett szabályozási terven a kótákat a jobb észrevehetőség 
érdekében piros színnel jelöljük.  
 

 

 

Az építési övezet, övezet határa jelölés a tervezett szabályozási terven átvételre kerül, ahogy az 
építési övezet jele is. E két jelölés a lakosság, gazdasági és civil szervezetek által beadott 
kérelmek alapján módosul. Töröljük továbbá azon övezeti jeleket, melyek vagy csak a helyi építési 
szabályzatban, vagy csak a szabályozási terven szerepelnek. A jelmagyarázat szövege kiegészül, 



mivel nem csak az építési övezetek, hanem az övezetek is ekképpen jelöltek. Ennek értelmében az 
„építési övezet jele” megnevezés helyébe az „építési övezet, övezet jele” elnevezés lép. Módosul 
még az övezeti kódokkal kapcsolatosan az, hogy a módosítás során a beépítési mód jelét a kód már 
nem tartalmazza.  
 

 

 

A szabályozási terv meghatározza a szabályozás másodlagos elemeit. Az építési vonal a tervezett 
szabályozási tervre annak felülvizsgálatát követően átvettük, jelölése barna színre módosul. Az 
építési hely határa a jelenleg hatályos terven nem konzekvensen került jelölésre, nem a teljes 
építési helyet definiálta, hanem hol az előkert határát, hol a hátsókert határát jelezte. E 
szabályozási elemet annak átnézését követően emeltük át a módosított tervre és csak ott került 
megtartásra, ahol a hátsókert határát jeleni. A helyi építési szabályzatban a szabályozási elemre 
vonatkozó szabályozás ezzel a jelöléssel szinkronban került megfogalmazásra az alábbiak szerint: 
   

16.§  
(8) Építési határvonallal szabályozott övezetek esetében a telek hátsókertjét az építési 
határvonal jelöli ki.     

 

 

 

Az előkert határa és a hátsókert határa szabályozási elemek a tervezett szabályozási tervre 
átvételre kerültek. Módosítva az építési hely határa szabályozási elem felülvizsgálatával, valamint 
az építés általános szabályaival összefüggésben lettek, valamint módosult a szabályozási elemek 
elnevezése, előkert mértéke és hátsókert mértéke kifejezésre.   
 

 

A telepítendő, kiegészítendő fasor jelölés a jelenleg hatályos terven nem szerepel, csupán a 
jelmagyarázatban található meg. A tervezett szabályozási terven a helyi védettséggel rendelkező 
fasorokra vonatkozóan megmarad a jelölés kisebb grafikai módosítással. A tervezett gyalogút, 
sétány jelölés a tervezett szabályozási tervről törlésre került.   
 

 

Az átközlekedést biztosítandó aluljáró, felüljáró, illetve az épület alatti gépkocsi 
átközlekedést biztosítandó jelölések a tervezett szabályozási tervre nem kerülnek átvezetésre, 
mivel azok a jelenleg hatályos terven nem szerepelnek, csak a jelmagyarázatban találhatóak meg. 
 

 

 

A beültetési kötelezettségű terület határa a tervezett szabályozási terven jelölésre kerül. A 
jobb láthatóság érdekében ennek térképi megjelenése módosul, határa azonban csak a lakosság, 
gazdasági és civil szervezetek által beadott kérelmek alapján. Az elővásárlási joggal terhelt 
terület határa nem kerül átvételre a tervezett szabályozási tervre, ugyanis egy alkotmánybírósági 
határozat alapján az elővásárlással érintett területeket a szabályozási terven feltüntetni nem lehet. 
Az elővásárlással terhelt ingatlanokról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Ez a szabályozási 
elem törlésre kerül.   
 

 

 

A készítendő szabályozási terv, illetve a készítendő szabályozási terv határa jelöléseket 
tartalmilag módosítás nélkül átvezetjük a tervezett szabályozási tervre, azonban új jelölést 



alkalmazunk. E szabályozási elem kijelölésre került az autópályától északra tervezett egyéb ipari 
gazdasági övezetek esetében, azok távlati megvalósítása miatt.   
 

 

 

Az irányadó szabályozási vonal és a magánút kialakítási javaslat a tervezett szabályozási 
terven nem kerül feltüntetésre, mivel célunk nem egy irányadó, hanem egy kötelező szabályozás 
létrehozása. A módosított helyi építési szabályzatban megfogalmazásra került egy olyan szabály, 
mely bizonyos övezetekben (mezőgazdasági, erdő övezetekben) megengedi utak kialakítását és 
törlését is a szabályozási tervi jelöléstől függetlenül.     
 

 
 

A javasolt irányadó telekhatár a szabályozási tervről törlésre került. A jelentősebb 
közhasználatú parkoló minimális férőhellyel jelölés a tervezett szabályozási tervre módosítás 
nélkül kerül átvételre.  
 

 

 

A műemlék és műemléki környezet határának jelölése az állami adatszolgáltatás alapján 
pontosításra került. A műemlékek jelölés színe a jobb észrevehetőség és egységes stílus kialakítása 
érdekében a jelenlegi sötétszürkéről vörösre változik.   
 

 
 

Az ismert és nyilvántartásba vett régészeti lelőhely határa a jelenlegi szabályozási terven’R’ 
betűjellel ellátott vonallal jelölt. A tervezett szabályozási terven a jelölés ’RL’ betűjeles vonalra 
módosul, továbbá barna színű áttetsző felülettel egészül ki annak érdekében, hogy a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő jelölés kerüljön alkalmazásra, illetve hogy az a terven megfelelő módon 
látszódjon. A régészeti lelőhelyek állománya az állami adatszolgáltatás alapján pontosításra került. 
A helyi védelem alatt álló terület lehatárolása a településképi rendelet 1. mellékletének 1.2. 
fejezete alapján történt. A jelölés stílusa az élénk kék kitöltésről szolid fekete sraffozású felületre 
módosul, ’he’ (helyi értékvédelem) betűjelű vonallal határolva. 
 

 
 

A szabályozási terv a helyi védelem alatt álló növényzet esetében elhelyezkedésük alapján 
megkülönböztet közterületen és a magán telken lévőket. A tervezett szabályozási terv ez alapján 
nem különbözteti azt meg, tulajdonjog szempontjából egységes jelöléssel kezeli a településképi 
rendelet 2. mellékletének 2.7. fejezetének megfelelően. Megkülönbözteti azonban a fasorok, illetve 
a parkok növényzetét. A helyi védelem alatt álló növényzet-park a tervezett szabályozási terven 
’ht’, (helyi természetvédelem) betűjelű vonallal kerül lehatárolásra, illetve zöld sraffozott 
felületkitöltéssel jelölt. A helyi védelem alatt álló növényzet – fasor jelölésére a korábban említett, 
jelenleg hatályos szabályozási terven telepítendő, kiegészítendő fasor jelölés alkalmazandó. 
  

 
 

A helyi védelem alatt álló utcakép jelölése a településképi rendelet 3. melléklete alapján kerül 
pontosításra. A jelenleg hatályos szabályozási terven a helyi védelem alatt álló utcakép piros 
felületként jelölt. A tervezett szabályozási terven a jobb láthatóság érdekében nyílban végződő 
szaggatott barna vonal jelöli azt. A helyi védelem alatt álló épületek jelölése a településképi 
rendelet 2. mellékletének 2.1. fejezete alapján pontosításra került. A jelölés módja az egységes 
stílus megteremtése érdekében az élénk kék színről sötétszürkére változik.  
 



 

 

A helyi védelem alatt álló építmények, faliképek, domborművek, mozaikok, keresztek, 
egyéb létesítmények, emlékművek és emléktáblák a településképi rendelet 2. mellékletének 
2.2.-2.8. fejezetei alapján pontosításra kerültek. A jelölések színe az egységes stílus megteremtése 
érdekében az élénk világoszöldről sötétszürkére változik. 
 

 
 

A Natura 2000 terület határa jelölés a tervezett szabályozási terven jelölésre kerül az állami 
adatszolgáltatás alapján. A tájképvédelem szempontból kiemelten kezelendő terület határa 
jelölés a tervezett szabályozási terven pontosításra kerül.  
 

 
 
A hidrogeológiai védőidom határa a tervezett szabályozási 
tervre nem kerül átvételre, mivel az a már hatályon kívül 
helyezett ’kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi 
terület’ övezete alapján lett jelölve. Ez miatt nem indokolt 
ennek jelölése, állami adatszolgáltatás pedig nem érkezett erre 
vonatkozóan. A bányatelek határa a tervezett szabályozási 
terven is jelölésre kerül a Bányakapitányság adatszolgáltatása 
alapján. Az adatszolgáltatás szerint jelenleg egy bányatelek 
található Nagykanizsán.  
 
 
hatályon kívűl helyezett ’kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőségvédelmi terület’ övezete az OTRT tervlapján  
 

 
 

A fokozottan védett felszíni vízminőség védelmi terület határa a tervezett szabályozási 
tervről törlendő, mivel a fokozottan védett felszíni vízminőség védelmi terület övezete a megyei 
területrendezési terv hatályon kívül helyezett övezete, illetve az övezet nem is érintette a város 
közigazgatási területét. Állami adatszolgáltatás alapján az övezet területe nem érinti a települést. A 
védőterület határa a piros szaggatott vonal helyett az adott vonalas elem – amire a védőtávolság 
vonatkozik– jelmagyarázatánál (vizek, közművek) vagy külön jelöltek (környezetvédelmi 
védőtávolság, közút és vasút védőtávolsága). 
 

 
 

A repülőtér repülési síkja és védőterületének határa a tervezett szabályozási terven törlésre 
kerül, ugyanis erre vonatkozóan a légi közlekedési hatóság adatot nem szolgáltatott. A 
vízgazdálkodási területek védőterületének határa a tervezett szabályozási terven a szükséges 
fenntartási sáv függvényében kerül feljelölésre. A 3-6-10 méteres parti sávokat ennek megfelelő 
megírással rendelkező vonallal jelöljük. 
 

 

 



Telepítendő fasor jelölés a szabályozási terven két területen található meg, temetők körüli fásítási 
kötelezettséget jelöl. A fásítandó területet a korábban ismertetett beültetési kötelezettségű terület 
határa jelöléssel ábrázolt, így e szabályozási elem törlésre kerül.    
A rendszeresen vízjárta területek és a vízzel borított terület határa – 30 évenként egyszer 
előforduló nagyvizek valószínűsíthető jelölés a tervezett szabályozási terven a továbbiakban 
egyesítésre kerül, fekete, vízszintes sraffozott felülettel jelölt, elnevezése vízjárta területre módosul 
az érintett kezelő szervek tájékoztatás alapján.  
 

 

Az alaptérképi elemek az állami adatszolgáltatás 
alapján frissítésre kerülnek, a tervezett 
szabályozási terv a legfrissebb alaptérképre 
kerül felszerkesztésre.  
A kötöttpályás közlekedési létesítmények, 
valamint a közmű vezetékek nyomvonalai 
felülvizsgálatra kerültek.   
 

 
 

Új szabályozási elemek 
 
Hosszútávon tervezett út, telek be nem építhető része 
Javaslunk bevezetni egy új szabályozási elemet, melynek neve a hosszútávon tervezett út, mely 
jelölés tartalmazza az út tengelyét és területét. Mivel ezek az utak konkrét úttervekkel nem 
rendelkeznek, így a megvalósításukhoz szükséges területük nem ismert pontosan, a tervezett út 
szélét nem szabályozási vonal jelöli ki. Ezeket az utakat telekalakítás során nem kell leválasztani, 
külön telekként kialakítani, azonban az út területét nem lehet elépíteni. A telek be nem építhető 
része szabályozási elem is feltüntetésre kerül ezeken az utakon, ez biztosítja azt, hogy az út ne 
épüljön el. A hosszútávon tervezett útra vonatkozóan a közúti közlekedési és közműövezetben 
fogalmaztunk meg szabályozást az alábbiak szerint: 
 

33. § 
 
(1) Hosszútávon tervezett úttal érintett teleknél  
a) a tervezett út területét építés, illetve telekalakítás során nem kell kialakítani, 
b) telekalakítás az általános szabályok figyelembevételével, valamint a hosszú távon tervezett 
út területének kialakításával valósítható meg,  
c) a jelenlegi területfelhasználás megváltoztatása esetén a szabályozási tervben jelölt övezet 
szerinti területfelhasználást kell megvalósítani,  
d) épületet elhelyezni a tervben jelölt övezet szerinti rendeltetéssel lehet úgy, hogy a hosszú 
távon tervezett út területét a beépítettség mértékének meghatározása során nem lehet 
figyelembe venni, 
 
(2) Hosszútávon tervezett úttal érintett meglévő utat, vagy árkot érintő telekalakítás során a 
hosszútávon tervezett út területének kialakításáig a telekalakítással érintett út és az árok 
területét kell folytonosnak tekinteni.   

 
A telek be nem építhető része jelölésre került még az építési hely határa szabályozási elem 
felülvizsgálatával összefüggésben, olyan esetben, amikor a hátsókert lehatárolása a vonalszerű 
elemmel nem határozható meg. E szabályozási elemre vonatkozóan a helyi építési szabályzatban az 
alábbiakat fogalmazzuk meg:  
 



(2) A telek be nem építhető részeként szabályozott területen új építményt elhelyezni, 
meglévőt bővíteni nem lehet.   

 
A telekcsoport újraosztási kötelezettség szabályozási elem a szabályozási terven új elemként 
jelenik meg. Olyan beépítetlen, jellemzően lakóterületi fejlesztési területeken került 
meghatározásra, ahol a kialakult telekstruktúra nem megfelelő, a telekosztások során túl szűk 
telkek alakultak ki. Az újraosztás során javasolt a szélesebb, megfelelő méretű telekstruktúra 
meghatározása. E szabályozási elemre vonatkozóan a helyi építési szabályzatban az alábbiakat 
fogalmazzuk meg:  
 

8.§ 
 

(3) Építési övezetek területén a telekcsoport újraosztás kötelezettségével jelölt telkek 
esetében a beépíthetőség feltétele az övezet normatív szabályozásának megfelelő, a tömb 
városszerkezeti adottságait, útkapcsolatát optimálisan kihasználó, a terület rendeltetését 
tükröző módon a telekcsoport újraosztása. A telekcsoport újraosztásának kötelezettsége a 
tömb szabályozási tervben jelölt részére, az ott érintett telkekre vagy azok olyan egységére 
vonatkozik, melyek esetében a telekosztás megvalósítása révén a területre megfogalmazott 
városrendezési célok a tömbre vonatkozóan teljesülnek. Telekcsoport újraosztása esetén a 
fejlesztés ütemezhetőségének érdekében beépítésre nem alkalmas telek is kialakítható a 
telekcsoport újraosztási kötelezettség fenntartásával.  



Szabályozási terv övezeteit érintő változások 
Beépítésre szánt területek  
 

Lakóterületek 

A nagyvárosias lakóterületek szabályozása a normatív szabályozást illetően változik, a 
tömbtelkes beépítési módú övezetekben helytelenül megállapított megengedett legnagyobb 
beépítettség mértéke változtatásra került úgy, hogy az a tömbtelekre (és ne az úszótelekre) 
értelmezhető legyen. A hatályos szabályozás a tömbtelkekre 100 %-os beépíthetőséget enged.    
(A nagyvárosias lakóövezetek módosulását részletesen a 4. fejezet 30. pontjában ismertetjük.)  
A módosult nagyvárosias lakóövezetek az alábbiak:  

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Nagyvárosias lakóterület 

Ln-1   

tömbtelk

es 

jelen rendelet 

hatálybalépésekor 

feltüntetett állapot 

+ 5% (a tömbtelek 

területére 

vetítetten) 

30 36 / - / 36 

- - 

Ln-2  

tömbtelk

es 

jelen rendelet 

hatálybalépésekor 

feltüntetett állapot 

+ 5% (a tömbtelek 

területére 

vetítetten) 

30 16 / - / 16 

- - 

Ln-3  zártsorú 80% 10 16 / - / 16 - - 

 
A kisvárosias lakóterületeket felülvizsgáltuk. A Katonarét területén a Teleki utca déli oldalán lévő 
ma is zártsorúan beépített telkek maradnak kisvárosias lakóövezetben, azonban e területtől délre és 
keletre lévő ikres, valamint a keleti részen oldalhatáron álló lakóterületek kertvárosias lakóövezetbe 
kerülnek átsorolásra. A hatályos terv a korábban ikres beépítési módú területeket zártsorú beépítési 
módú kisvárosias lakóövezetre módosította, melyet javaslunk visszaállítani a korábbi tervnek 
megfelelően. Ugyanilyen adottságokkal rendelkező terület található az Erdész és a Határőr 
utcákban. Az itt lévő ikres beépítési módú telkeket is javasoljuk a kisvárosias lakóövezetből 
kertvárosias lakóövezetre módosítani.   

 



A kisvárosias lakóövezetek közül az Lk-3, az Lk-4 és az Lk-6 jelű övezetek is jellemzően 
kertvárosias területeken lettek jelölve. Javasoljuk e három övezetet a kertvárosias lakóövezetek 
közé sorolni a beépítési módnak megfelelően.       
Fenti módosításokkal néhány kisvárosias lakóövezet megszűnik. Az Lk-1 és Lk-2 jelű övezetet 
javasoljuk egy övezetként kezelni, mivel a két övezet csak a kialakítható telekméretben különbözik. 
Az Lk-1 jelű övezetben a kialakítható legkisebb telekterületet nagyon kicsinek tartjuk, nem 
kívánatos a továbbiakban ilyen kis méretű lakótelek kialakulása.      
Az Lk-12 jelű övezet egy területen jelölt a szabályozási terven, mely területen javasoljuk a hatályos 
szerinti Lk-2 jelű övezet előírásait alkalmazni, mely övezet előírásai a jelenlegi és a várható 
beépítettséggel szinkronban van.     
 
A módosult kisvárosias lakóövezetek az alábbiak:   

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Kisvárosias lakóterület 

Lk-1   zártsorú 50 20 5 / 5 / - - 14/400 

Lk-2  zártsorú 50 20 8 / 8 / - - 20/800 

Lk-3  zártsorú 50% 20 12,5 / 10,5 / - - 30/1200 

Lk-4  

tömbtelk

es 

jelen rendelet 

hatálybalépésekor 

feltüntetett állapot + 

5% (a tömbtelek 

területére vetítetten) 

20 

12,5 / - / - - - 

Lk-5  ikres 50 20 8 / - / 8 4 14/500 

Lk-6  
szabadon 

álló 

50 20 
8 / - / 8 4 25/1200 

Lk-7  
szabadon 

álló 

50 20 
12,5 / - / - 6,25 30/1500 

 
Az alábbi térképen ismertetésre kerül a kisvárosias lakóövezetek (Lk-1 - Lk-7) elhelyezkedése a 
város területén, valamint jelölésre kerülnek az övezeteket érintő változások is, mely kisvárosias 
lakóövezetek újak és mely kisvárosias lakóterületi területfelhasználás módosult valamely más 
területfelhasználásra.     
  
A második térkép a tervezett kisvárosias lakóövezetek (Lk-1 - Lk-7) elhelyezkedését mutatja be.  



Kisvárosias lakóterület

Új kisvárosias lakóterület

Törölt kisvárosias lakóterület

Jelmagyarázat

Kisvárosias lakó területfelhasználás módosulása



Besorolás nélküli kisvárosias lakóövezet

Jelmagyarázat

Lk-1 jelű kisvárosias lakóövezet

Lk-2 jelű kisvárosias lakóövezet

Lk-3 jelű kisvárosias lakóövezet

Lk-4 jelű kisvárosias lakóövezet

Lk-5 jelű kisvárosias lakóövezet

Lk-6 jelű kisvárosias lakóövezet

Lk-7 jelű kisvárosias lakóövezet

Kisvárosias lakó övezetek elhelyezkedése



A kertvárosias lakóövezetek normatív szabályait felülvizsgáltuk. A helyi építési szabályzatban az 
övezetekre vonatkozó normatív szabályok az alábbiak: 

 
A két oldalhatáron álló beépítési módú Lke-1 és Lke-2 jelű övezeteket javasoljuk összevonni, mivel 
a két övezet csak a kialakítható telekméretben különbözik. Az Lke-2 jelű övezetben a kialakítható 
legkisebb telekterületet nagyon kicsinek tartjuk, nem kívánatos a továbbiakban ilyen kis méretű 
lakótelek kialakulása. Így az Lke-2 jelű övezet az Lke-1 jelű övezetbe olvad. A szabadon 
állóbeépítési módú Lke-3 jelű övezetet javasoljuk megtartani, mely Lke-2 jelölést kap. 
A fentiekben (kisvárosias lakövezetek változásánál) részletezett új kertvárosias lakóövezetek miatt 
létrejön egy Lke-3 jelű ikres beépítési módú övezet is, melyet a Katonarét területén alkalmazunk. 
Ebbe az övezetbe kerülnek átsorolásra a korábban kisvárosias lakóövezetként szabályozott ikres 
beépítési módú, karakteresen kertvárosias beépítésű területek.   
       
A módosult kertvárosias lakóövezetek az alábbiak:     
 

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Kertvárosias lakóterület 

Lke-1   
oldalhatá
ron álló 

400 m2 
telekterületig 
40%, + 400 m2 

feletti 
telekterületre 

vetítetten további 
30% 

40 5 / - / 6 5 20/700 

Lke-2  
szabadon 
álló 

30 40 5 / - / 6 3 22/800 

Lke-3  ikres 

400 m2 
telekterületig 
40%, + 400 m2 

feletti 
telekterületre 

vetítetten további 
30% 

40 5 / - / 6 3  14/500 

 
Az alábbi térképen ismertetésre kerül a kertvárosias lakóövezetek (Lke-1 - Lke-3) elhelyezkedése a 
város területén, valamint jelölésre kerülnek az övezeteket érintő változások is, mely kertvárosias 
lakóövezetek újak és mely kertvárosias lakóterületi területfelhasználás módosult valamely más 
területfelhasználásra.       
 
A második térkép a tervezett kertvárosias lakóövezetek (Lke-1 - Lke-3) elhelyezkedését mutatja be.  



Kertvárosias lakóterület

Új kertvárosias lakóterület

Törölt kertvárosias lakóterület

Jelmagyarázat

Kertvárosias lakó területfelhasználás módosulása



Besorolás nélküli kertvárosias lakóövezet

Jelmagyarázat

Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezet

Lke-2 jelű kertvárosias lakóövezet

Lke-3 jelű kertvárosias lakóövezet

Kertvárosias lakó övezetek elhelyezkedése



A falusias lakóövezetek esetében is csökkentettük az övezetek számát. A hatályos helyi építési 
szabályzat melléklete az alábbi falusias lakóövezeteket különbözteti meg: 
 

 
 
A helyi építési szabályzat két övezet esetében határozott meg oldalhatáron álló beépítési módot. E 
két, Lf-1-o jelű és az Lf-2-o jelű falusias lakóövezet közötti különbség a kialakítható legkisebb 
telekterületben van, mely előbbi esetben 900 m2, míg utóbbinál 500 m2. A hatályos terv az Lf-2 
jelű övezetet Miklósfán és Kiskanizsán a kisebb telkek esetében, sok esetben tömbök sarkainál 
alkalmazza, melyet az alábbi térképeken szemléltetünk: 

  
Lf-1-o és Lf-2-o jelű övezetek Kiskanizsa 
területén 

Lf-1-o és Lf-2-o jelű övezetek Miklósfa területén 

Falusias lakóterület esetén, ahol a gazdasági rendeltetés is jellemző lehet, 500 m2-es telkek 
kialakításának lehetővé tétele nem előnyös, mivel az a telkek elaprózódásához, illetve a beépítés 
túlzottan sűrűvé válásához vezethet.   
A kertvárosias övezethez hasonlóan az Lf-1 és Lf-2 jelű övezet összeolvad és az Lf-1 jelű övezet 
paraméterei maradnak. Falusias lakóterületen nem kívánatos 500 m2-es új telkek kialakulása. A 
jelenleg Lf-2 övezetbe tartozó, 800 m2-nél kisebb telkeket, mint kialakult állapotot a módosítás 
nem érintené, de a jövőben nem lenne lehetőség 800 m2-nél kisebb telek kialakítására.       
Az Lf-3 jelű övezet mindösszesen egy telek esetében jelölt, mely övezet szabályozását javasoljuk az 
Lf-1 jelű övezetnek megfelelően módosítani, a telket az Lf-1 jelű övezetbe sorolni, így az Lf-3 jelű 
övezet törlésre javasolt. 



Lf-4 jelű ikres beépítési módú övezet Bajcsa déli részén található, melyet meg kívánunk tartani, az 
Lf-4 jelű övezet Lf-2 jelű övezetre módosul, paraméterei megmaradnak. Az új falusias lakóövezetek 
az alábbiak szerint alakulnak:  

 

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Falusias lakóterület 

Lf-1   
oldalhatáron 

álló 
30 40 5 / - / 6 5 20/800 

Lf-2  ikres 30 40 5 / - / 6 3  14/900 

 
 
Az alábbi térképen ismertetésre kerül a falusias lakóövezetek (Lf-1 - Lf-2) elhelyezkedése a város 
területén, valamint jelölésre kerülnek az övezeteket érintő változások is, mely kertvárosias 
lakóövezetek újak és mely falusias lakóterületi területfelhasználás módosult valamely más 
területfelhasználásra.       
 
A második térkép a tervezett falusias lakóövezetek (Lf-1 - Lf-2) elhelyezkedését mutatja be.  



Falusias lakóterület

Új falusias lakóterület

Törölt falusias lakóterület

Jelmagyarázat

Falusias lakó területfelhasználás módosulása



Jelmagyarázat

Lf-1 jelű falusias lakóövezet

Lf-2 jelű falusias lakóövezet

Falusias lakó övezetek elhelyezkedése



Vegyes területek 
 

Településközpont vegyes övezetek 

A hatályos helyi építési szabályzat melléklete alapján 10 településközpont vegyes övezet került 
megkülönböztetésre az alábbiak szerint: 

  
A hatályos szabályozási tervet és a normatív szabályokat áttekintve megállapítható, hogy a 
településközpont vegyes övezetként szabályozott területek meghatározó és tervezett rendeltetése 
nem felel meg a vegyes övezet előírásainak. Sok esetben intézmények, szolgáltatások területe 
szabályozott ezen övezetként, ahol a lakó funkció megjelenése nem kívánatos. Ezen elvek mentén 
javasoljuk az övezetek módosítását az alábbiak szerint:   
A hibás számozás miatt valójában 9 övezetet különböztetünk meg, a Vt-6 jelű övezet hiányzik.  
A Vt-1 és a Vt-8 jelű övezetek beépítési módja szabadon álló. A Vt-1 jelű övezet 4 helyen található 
meg a város területén, Kiskanizsán az iskola szomszédságában, Palinban a kertvárosias 
lakóterületek északi végében, Miklósfán a lovarda területén és a központban a temetőtől dél-keletre 
lévő fejlesztési területen. Utóbbi területen javasoljuk alkalmazni a szabályozási terv készítendő 
elnevezésű szabályozási elemet, mely területet egységesen kell kezelni a tőle északra lévő további 
fejlesztési területekkel, így a terület övezeti kódja nem kerül szerepeltetésre. A Miklósfán lévő 
lovarda területét javasoljuk beépítésre szánt különleges rekreációs, idegenforgalmat vonzó 
övezetbe sorolni a valós területhasználatnak megfelelően. A kiskanizsai iskola szomszédságában 
lévő településközpont övezetet javasoljuk intézményi vegyes övezetre módosítani, ugyanis e 
területen nem szándék lakóépületek elhelyezése, a területen helyezkedik el a templom és a hozzá 
kapcsolódó további épületek. A palini vegyes övezetet javasoljuk a kertvárosias lakóövezethez 
sorolni, mely övezeti besorolás megfelel a korábbi településrendezői szándéknak, hogy e területen 
alakuljon kis a kertvároshoz kapcsolódó kisebb központ, akár üzletekkel, szolgáltatásokkal. Ezeket a 
funkciókat a kertvárosias területfelhasználás is lehetővé teszi. A másik, Vt-8 jelű szabadon álló 
vegyes övezet az Erdész utca déli oldalán, valamint a Téglagyári út és a Teleki út sarkán található 
meg. E területeken sem javasoljuk a lakó rendeltetés megjelenését, javasoljuk az Erdész utcai 
tömböt ipari gazdasági övezetbe, míg a Teleki utcait kereskedelmi szolgáltató rendeltetésbe 
javasoljuk sorolni.   Fentiek alapján a Vt-1 és a Vt-8 jelű övezetek törlésre kerülnek. 
Tömbtelkes beépítési módúak a Vt-4 és a Vt- 5 jelű vegyes övezetek. A Vt-4 jelű övezetek közül az 
Eötvös tér déli oldalán lévő lakóházas tömb területe kisvárosias lakóövezetbe kerül átsorolásra, a 
Kiskanizsán a Szent Flórián téren található kereskedelmi és szolgáltató rendeltetések telkei 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe kerülnek, a Palini övezet pedig a környezetéhez 
hasonlóan kertvárosias lakóövezetbe kerül. A további Vt-4 jelű övezetként szabályozott tömbökben 
intézmények, templomok találhatóak, melyek övezeteit a rendeltetésüknek megfelelően intézményi 
vegyes övezetbe javaslunk módosítani. A másik tömbtelkes vegyes övezet, a Vt-5 övezet 



Kiskanizsán, egy tömbben szerepel, mely övezetet szintén javaslunk kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági övezetbe sorolni. E tömbtelkesen kialakult kereskedelmi szolgáltató területek 
szabályozására létrehozunk egy új Gksz jelű övezetet, melyet a gazdasági övezetek fejezetben 
részletezünk.     
E módosításokkal a Vt-4 és a Vt-5 jelű övezetek szerepeltetése nem indokolt. 
A további felülvizsgálandó övezetek mind zártsorú beépítési módúak, eltérő beépítési 
magasságokkal és beépíthetőséggel szabályozva. A legkisebb - 5 méteres - beépítési magasságú a 
Vt-9 jelű övezet 5 helyen található a városban, két terület a körház tömbjébe ékelődve, melyeket 
javaslunk egységesen a kórház különleges övezeteként szerepeltetni. A Kiskanizsára vezető út 
északi oldalán a benzinkút szomszédságában lévő vendéglátó épület, valamint a Kiskanizsán a 
Templom téren lévő bolt telkét az új, tömbtelkesként szabályozott kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági övezetbe javasoljuk sorolni. A Palinban, az Alkotmány utca keleti oldalán lévő vegyes 
övezet egy módosítási kérelem kapcsán változik a környezetében lévő kertvárosias lakóövezetre. E 
módosításokkal a Vt-9 jelű övezet megszűnik.  
A Vt-7 jelű zártsorú vegyes övezet Kiskanizsán, a Hunyadi tér keleti oldalán található. A telkeken 
szolgáltatások találhatók, a lakó funkció megjelenésére a területen nincs szándék. Javasoljuk e 
területet egy zártsorú kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetként szerepeltetni, így a Vt-7 jelű 
övezet megszűnik.              
A Vt-10 jelű zártsorú vegyes övezet Kiskanizsán, a Templom téren található, mely területen egy 
úszótelken bolt működik. A korábban ismertetett, új tömbtelkes kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
övezetbe sorolását javasoljuk, így a Vt-10 jelű övezet megszűnik.  
Nagykanizsa belvárosában az Erzsébet tér, a Fő út, a Zrínyi utca környezetében lévő zártsorúan 
beépített tömbök Vt-2 jelű övezetként szabályozottak, melyek megtartását javasoljuk. E területtől 
elkülönülten, Kiskanizsán található még ilyen övezet a Nagyrác utca nyugati oldalán. E tömbben 
intézmények működnek, az egykori iskola, az orvosi rendelő, óvoda található itt. Javasoljuk e 
területet szabadon álló beépítési módú intézményi vegyes övezetbe sorolni a területhasználatnak 
megfelelően.  
A Vt-2 jelű övezeteket veszi körül a Vt-3 jelű vegyes övezet, melyben a paraméterek hasonlóak, az 
épületmagasság mértéke kisebb. A területek, övezetek a Vt-2 jelű övezetekhez kapcsolódva, tőlük 
északra helyezkednek el, e területek és a Kiskanizsán lévő tömb változatlanul marad. A külső 
részeken, a Csengery út és a Teleki út mentén lévő területek kereskedelmi szolgáltató, ipari 
gazdasági, valamint intézményi vegyes övezetbe kerülnek átsorolásra a terület használata alapján.      
Miklósfa központjában, a Miklósfa utca két oldalán jelölt övezetek falusias lakóövezetre módosulnak, 
e területeken sem a rendeltetés, sem a beépítési mód nem felel meg a jelenlegi szabályozásnak.  
A fenti módosítások következményeként a településközpont vegyes övezetek közül két övezet 
marad az alábbiak szerint:                   

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Településközpont vegyes terület 

Vt-1   zártsorú 60  * 20 8 / 8 / - - 20/800 

Vt-2    zártsorú 60  * 20 12,5 / 12,5 / - - 20/500 

 
Az alábbi térképen ismertetésre kerül a településközpont vegyes övezetek (Vt-1 - Vt-2) 
elhelyezkedése a város területén, valamint jelölésre kerülnek az övezeteket érintő változások is, 
mely településközpont vegyes övezetek újak és mely településközpont vegyes területfelhasználás 
módosult valamely más területfelhasználásra.       
 
A második térkép a tervezett településközpont vegyes övezetek (Vt-1 - Vt-2) elhelyezkedését 
mutatja be. 



Településközpont vegyes területek

Új településközpont vegyes területek

Törölt településközpont vegyes területek

Jelmagyarázat

Településközpont vegyes területfelhasználás módosulása



Jelmagyarázat

Vt-1 jelű településközpont vegyes övezet

Vt-2 jelű településközpont vegyes övezet

Besorolás nélküli településközpont vegyes övezet

Vt-3 jelű településközpont vegyes övezet

Településközpont vegyes övezetek elhelyezkedése



Intézményi vegyes övezetek 

 

A hatályos helyi építési szabályzat melléklete alapján 3 intézményi vegyes övezet került 
megkülönböztetésre az alábbiak szerint: 
 

 
 

Az intézményi vegyes övezetek normatív szabályait a Vi-1 jelű övezet esetében módosítottuk. 
Ebben az övezetben az épületmagasság mértékét növeltük meg a 4. fejezet 3. pontjában 
részletezettek alapján. 
 

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Intézményi vegyes terület 

Vi-1   szabadon álló 50 30 10,5 / - / 12,5 3 22/800 

Vi-2    zártsorú 50 20 12,5 / 12,5 /- - 30/1500 

Vi-3  zártsorú 60 
be nem 

épített terület 
50%-a 

14 / 10,5 / - - 
az övezet 
területe 

 
Új intézményi vegyes övezetek minden esetben a településközpont vegyes övezete módosításával 
jöttek létre Kiskanizsán, a belvárosban az Eötvös tér környékén és a Csengery út mentén. Illetve 
egy helyen, a Kossuth Lajos tér nyugati oldalán lévő intézmény telke kisvárosias lakóterületről 
módosult intézményi vegyes területre. 
Palinban a Lazsnaki kastély telke került át intézményi vegyes rendeltetésről különleges rekreációs 
és idegenforgalmat vonzó rendeltetésre. Ezen a területen módosult az intézményi övezeti besorolás.     
 
Az alábbi térképen ismertetésre kerül az intézményi vegyes övezetek (Vi-1 - Vi-3) elhelyezkedése a 
város területén, valamint jelölésre kerülnek az övezeteket érintő változások is, mely intézményi 
vegyes övezetek újak és mely intézményi vegyes területfelhasználás módosult valamely más 
területfelhasználásra.       
 
A második térkép a tervezett intézményi vegyes övezetek (Vi-1 - Vi-3) elhelyezkedését mutatja be.   
 
 



Intézményi területek

Új intézményi területek

Törölt intézményi területek

Jelmagyarázat

Intézményi vegyes területfelhasználás módosulása



Jelmagyarázat

Vi-2 jelű intézményi övezet

Vi-3 jelű intézményi övezet

Vi-1 jelű intézményi övezet

Intézményi vegyes övezetek elhelyezkedése



Gazdasági területek 

A hatályos szabályozási és szerkezeti terv kereskedelmi szolgáltató gazdasági és ipari gazdasági 
övezeteket különböztet meg.  
 
A gazdasági övezetek áttekintésre, felülvizsgálatra kerültek és a területen folyó meghatározó 
gazdasági tevékenység jellege alapján az övezeti besorolások sok esetben módosításra kerültek. 
Javasoljuk azokat a területeket egyéb ipari gazdasági övezetbe sorolni, mely területeken jellemzően 
ipari tevékenység folyik. A hatályos szabályozási terv tévesen sok területet kereskedelmi szolgáltató 
övezetként szabályoz, mely területeken ipari tevékenység folyik. Az országos szabályozás nem túl 
konkrét rendeltetésre vonatkozó megkülönböztetése miatt a gazdasági övezetek nem választhatók 
szét élesen, az övezetekben elhelyezhető funkciók, rendeltetések között átfedés van. Javasoljuk 
egységesen szétválasztani a gazdasági övezeteket. A városkapuk, főbb utak mentén kialakult 
jellemzően szolgáltató és kereskedelmi rendeltetésű területeket, áruházak, kereskedések területeit 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe sorolni, a jellemzően ipari tevékenységgel foglalkozó 
cégek, telephelyek telkeit pedig egyéb ipari gazdasági övezetként szabályozni. 
Az OTÉK új gazdasági övezetének, az általános gazdasági övezetnek a bevezetését is javasoljuk az 
új szabályozási tervben.           
 
Ipari gazdasági övezet 
A hatályos szabályozási terv három féle ipari gazdasági övezetet különböztet meg. Mindhárom 
övezetben azonos a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke, mely egységesen 50 %. Az 
övezetek között különbség a beépítési módban, a megengedett legnagyobb beépítési magasságban 
és párkánymagasságban, valamint a kialakítható telekméretekben van. A hatályos helyi építési 
szabályzat 2. melléklete szerint az övezetek normatív szabályai az alábbiak: 

  
A Gip-1 jelű szabadon álló beépítési módú ipari gazdasági övezet a leggyakoribb a település 
területén. Gip-1 övezetként szabályozott a tervezett északi ipari park területe, valamint a tőle 
északra és nyugatra tervezett gazdasági területek. Ilyen övezetbe sorolt még a 7. számú főút és az 
autópálya közötti tömbben működő izzó gyár (GE) területe, a Kiskanizsa és a központi belterület 
között kialakult Vár utca északi oldalán lévő gazdasági terület, a Kerektó utca déli oldalán lévő 
néhány ipari telek területe, Kiskanizsán a temetőtől délre lévő gazdasági területek, Bagola dél-keleti 
részén lévő majorság területe, valamint egy beépítetlen fejlesztési terület a Csengery út keleti 
oldalán.   
 
A Gip-2 jelű szabadon álló beépítési módú ipari gazdasági övezetként szabályozott Korpavár 
nyugati szélén kialakult gazdasági terület, Kiskanizsától észak-keletre a Vágóhídi út déli oldalán lévő 
gazdasági terület, a Vár utca déli oldalán lévő telephelyek, valamint a Csengery út két oldalán 
kialakult gazdasági területek az egykori sörgyár területének kivételével.  
 
Az egykori sörgyár területe Gip-3 jelű gazdasági övezetként szabályozott, mely övezet zártsorú 
beépítési módú.       
 
A hatályos szabályozási terv szerinti ipari gazdasági övezet elhelyezkedését Nagykanizsán az alábbi 
térkép mutatja:  
 



Gip-1-sz jelű ipari gazdasági övezetek

Gip-2-sz jelű ipari gazdasági övezetek

Gip-3-z jelű ipari gazdasági övezetek



Javasoljuk a hatályos helyi építési szabályzatban a három övezet módosítását az alábbiak szerint. A 
Gip-3 jelű övezetet javasoljuk megszüntetni és az általános gazdasági övezetek között javasoljuk 
szerepeltetni hasonló paraméterekkel. Javasoljuk egy új, szabadon álló Gip-3 övezet létrehozását, 
így a három ipari övezetben az épületmagasságok differenciáltak, 20, 12,5 és 8 méterben 
meghatározottak:  
   

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Ipari gazdasági terület 

Gip-1   szabadon álló 50 25 20 / - / - ** 6 50/5000 

Gip-2    szabadon álló 50 25 12,5 / - / - ** 4 30/3000 

Gip-3  szabadon álló 50 25 8 / - / - ** 4 20/2000 

** technológiai építmények magassága nem korlátozott 
 
Mindhárom övezetben javasoljuk az épületmagasság alkalmazását és a korábbi utcai 
párkánymagasság elhagyását, mely a gazdasági övezetekben nem életszerű, nem indokolt. 
Javasoljuk meghatározni az oldalkert mértékét is, mely az OTÉK szabályához képest 
engedékenyebb szabályt jelent. A Gip-1 jelű övezetben a legnagyobb a megengedett legnagyobb 
épületmagasság 20 méterben korlátozott és ezen övezetben alakíthatók ki a legnagyobb telkek. A 
kisebb, 12,5 méteres épületmagasságú övezet a Gip-2 jelű, mely szintén szabadon álló, 50 %-os 
megengedett legnagyobb beépíthetőséggel, míg az új Gip-3 övezetben az épületmagasság 8 méter, 
a kialakítható legkisebb telekméretek ebben az övezetben a legkisebbek. A Gip-3 jelű övezet 
bevezetésére azért volt szükség, mert a rendeltetések alapján rendszerezett övezeti módosítások 
miatt sok kereskedelmi szolgáltató gazdasági rendeltetésű terület egyéb ipari gazdasági 
rendeltetésre módosult és a korábbi Gksz övezet paraméterei kerültek meghatározásra az új ipari 
övezetben.       
 
Az alábbi térképen ismertetésre kerül az egyéb ipari gazdasági övezetek (Gip-1 – Gip-3) 
elhelyezkedése a város területén, valamint jelölésre kerülnek az övezeteket érintő változások is, 
mely egyéb ipari gazdasági övezetek újak és mely egyéb ipari gazdasági területfelhasználás 
módosult valamely más területfelhasználásra.       
 
A második térkép a tervezett egyéb ipari gazdasági övezetek (Gip-1 – Gip-3) elhelyezkedését 
mutatja be.  



Ipari gazdasági területek

Új ipari gazdasági területek

Törölt ipari gazdasági területek

Jelmagyarázat

Ipari gazdasági területfelhasználás módosulása



Jelmagyarázat

Gip-1 jelű ipari gazdasági övezet

Gip-2  jelű ipari gazdasági övezet

Besorolás nélküli ipari gazdasági övezet

Gip-3  jelű ipari gazdasági övezet

Ipari gazdasági övezetek elhelyezkedése



Kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet 
 
A hatályos szabályozási terven és helyi építési szabályzatban, annak 2. mellékletében 8 
kereskedelmi szolgáltató övezet szerepel. Az övezetek közül a Gksz-6 és Gksz-7 jelű övezet 
paraméterei azonosak, javasoljuk a két övezetet azonos övezetként szerepeltetni. 

 
Az övezetek között 5 szabadon álló övezet van, ami gyakorlatilag négy eltérő paraméterű övezetet 
jelent (Gksz-7 ugyanaz, mint a Gksz-6).  
A Gksz-1 és Gksz-2 jelű övezetek között különbség a kialakítható telekméretben van. Mindkét 
övezetben gazdasági övezetekhez viszonyítva kisméretű telkek alakíthatók ki. Javasoljuk e két 
övezetet összevonni és a megengedett legnagyobb beépítési magasságot megemelni, ugyanis e 
területeken korábban (a hatályos terv előtt) olyan gazdasági övezeti szabályozás volt, mely 
övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 12 méter volt.    
A Gksz-8 jelű övezet három helyen található meg, a Vár utca északi oldalán a Netta Pannónia 
telephelye, a Csengery út nyugati oldalán egy üzem területe, valamint a Csengery úttól keletre, 
Miklósfától észak-keletre lévő egykori zártkerti terület (Szentgyörgyvár-hegy) északi részén, egy 
üzem területe. Javasoljuk e három telek, övezet területét Gip-2 jelű övezetre módosítani a 
meghatározó területhasználatnak megfelelően, így a Gksz-8 övezet törlésre kerül.     
 

 
 A Szentgyörgyvár-hegy északi részén lévő gazdasági terület 



 
Netta Pannónia telephelye a Vár utcában 

 
A Gksz-6 jelű gazdasági övezet 
a jelenlegi paramétereivel 
megmarad, mely övezetben 
kisebb a megengedett 
legnagyobb épületmagasság a 
Gksz-1 jelű övezethez képest.  
A gazdasági övezetek közül 
jelenleg 3 zártsorú beépítési 
módú övezet van. Ezek közül a 
Gksz-5 a szabályozási terven 
hibásan Gksz-5-sz jelű 
övezetként szerepel mindössze 
egy helyen a Garay utca északi 
oldalán. 

 
Csengery úti telephely 

  
Javasoljuk a Gksz-5-ként szabályozott területet a jelenlegi beépítési módnak megfelelően szabadon 
álló beépítési módú Gksz-1 jelű övezetben szerepeltetni. A Gksz-5 jelű övezet törlésre kerül.  
A Gksz-3 és Gksz-4 jelű övezeteket javasoljuk összevonni és egy övezetként kezelni, a zársorú 
beépítési módú gazdasági övezeteket ebbe az övezetbe soroljuk.  
A hatályos terv szerint Gksz-6 jelű övezetbe sorolt gazdasági területeket Gip jelű övezetbe soroltuk, 
így a Gksz-6 jelű övezet törlésre kerül.  
  
A hatályos szabályozási terv szerinti kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetek elhelyezkedését 
Nagykanizsán az alábbi térkép mutatja:  
 
  



Gksz-1-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-2-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-3-z jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-4-z jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-5-z jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-6-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-7-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-8-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek



Gksz-1-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-2-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-3-z jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-4-z jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-5-z jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-6-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-7-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek

Gksz-8-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek



Az övezetek felülvizsgálatát követően az új Gksz övezetek az alábbiak szerint alakulnak: 
 

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

Gksz-1   szabadon álló 50 20 12,5 / - / - ** 4 25/2000 

Gksz-2    szabadon álló 40 20 8 / - / - ** 4 25/2000 

Gksz-3   zártsorú 60 20 8 / - / - ** - 18/1000 

Gksz-4   
oldalhatáron 

álló 
50 20 8 / - / - ** 6 25/2000 

Gksz-5   tömbtelkes 
30 (a tömb 
területére 
vetítetten) 

40 8 / - / - ** - - 

** technológiai építmények magassága nem korlátozott 
 
Szükséges volt egy új oldalhatáron álló és egy tömbtelkes kereskedelmi szolgáltató övezet 
létrehozása is.  
Az oldalhatáron álló beépítési módú Gksz-4 jelű övezetet a Magyar utca nyugati oldalán jelöltük ki. 
A korábban zártsorúként szabályozott területen jelenleg oldalhatáron álló beépítési mód alakul ki, 
szükségesnek tartjuk emiatt egy oldalhatáron álló beépítési módú övezet létrehozását.  
A tömbtelkes Gksz-5 jelű övezet a tömbtelkes településközpont vegyes övezetek megszűnése miatt 
alakul ki, jellemzően Kiskanizsán kerül alkalmazásra.   
 
Az alábbi térképen ismertetésre kerül a kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetek (Gksz-1 – 
Gksz-5) elhelyezkedése a város területén, valamint jelölésre kerülnek az övezeteket érintő 
változások is, mely kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetek újak és mely kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági területfelhasználás módosult valamely más területfelhasználásra.       
 
A második térkép a tervezett kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetek (Gksz-1 – Gksz-5) 
elhelyezkedését mutatja be.  



Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

Új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

Törölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

Jelmagyarázat

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználás módosulása



Jelmagyarázat

Gksz-1 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet

Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet

Gksz-3 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet

Gksz-4 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet

Gksz-5 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek elhelyezkedése



Általános gazdasági övezet 
A település központi belterületének északi részén, a 7. számú főút és az autópálya közötti 
területrészen, a GE izzógyár tömbjében és a tömbtől keletre lévő tömbben a hatályos szabályozási 
terv olyan övezetet jelölt ki, mely a korábbi tervben szereplő szabályozáshoz képest károsította a 
területek tulajdonosait.  Az érintett kereskedelmi szolgáltató övezetekben a korábbi 60 %-os 
beépíthetőség és 12,5 méteres építménymagasság korlátozásra került.  
 

 
korábban hatályos szabályozási terv részlet 

 
Az Önkormányzat döntése alapján javasoljuk a Szeghalmi Bálint utca és a Raktárház utca közötti 
gazdasági területen a korábban érvényes szabályozás paramétereinek visszaállítását. Javasoljuk e 
területen bevezetni az általános gazdasági területfelhasználást, és létrehozni két általános 
gazdasági övezetet, melyek közül az egyik szabadon álló, a másik zártsorú beépítési módú lesz. A 
két övezet normatív szabálya az alábbiak szerint alakul:   
 

övezet 
jele 

  
beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 
utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 



Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

Gá-1   szabadon álló 60 25 12,5 / - / - ** 6 25/2000 

Gá-2    zártsorú 60 25 12,5 / - / - ** - 16/1000 

** technológiai építmények magassága nem korlátozott 
 
 
A zártsorú általános gazdasági övezetet javasoljuk az egykori sörgyár területén, a Csengery út 
keleti oldalán alkalmazni, így a korábbi Gip-3 jelű övezet megszűnik. Alkalmazzuk még e zártsorú 
övezetet a Szeghalmi Bálint utca és a Raktárház utca közötti gazdasági területen a kisebb, hatályos 
terv szerint is zártsorú övezetben szabályozott területek esetében.   
 
A tervezett általános gazdasági övezetek elhelyezkedését az alábbi térképen mutatjuk be:   



Új általános gazdasági területek

Jelmagyarázat

Általános gazdasági területfelhasználás módosulása



Jelmagyarázat

Gá-1 jelű általános gazdasági övezet

Gá-2 jelű általános gazdasági övezet

Általános gazdasági övezetek elhelyezkedése



Üdülőházas övezet  
Nagykanizsa területén a csónakázó tó keleti oldalán található üdülőházas üdülőövezetként 
szabályozott terület, mely nem módosul.  
 

Beépítésre szánt különleges területek 

A beépítésre szánt különleges övezetek közül a „K-kö, va” jelű különleges vasútállomás 
övezet, a „K-kö, au” jelű különleges autóbuszpálya udvar övezet és a „K-kö, rep” jelű 
különleges repülőtér övezet törlésre kerül, az ebbe az övezetbe sorolt területek a közlekedési és 
közmű-elhelyezési övezetekbe kerülnek átsorolásra. A hatályos helyi építési szabályzat e területeket 
külön övezetként szabályozza, azonban egyedi szabályokat azokra nem állapít meg, leginkább a 
közlekedési terület szabályi érvényesek e területekre is. Így külön övezetként való szerepeltetése 
ezen területeknek nem indokolt.   
 
A „K-mü” jelű különleges mezőgazdasági övezet módosul úgy, hogy a Szabadhegy déli részén 
lévő hatályos terv szerint kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetek különleges mezőgazdasági 
övezetbe kerülnek átsorolásra. E területeken egykori majorságok, gépállomások helyezkednek el, 
melyek megfelelnek e tervezett területfelhasználásnak. A hatályos terv szerinti Gksz-1 övezetben a 
megengedett legnagyobb beépítettség 50 % volt, mely így korlátozódik 30 %-ra a különleges 
övezetbe sorolással. A majorságok területén a 30 % elegendőnek bizonyul és a déli övezetek 
esetében a telkek tartalék fejlesztési területtel is rendelkeznek. Az északi telek esetében az azonos 
beépíthetőség lehetőségének megteremtése miatt javasoljuk a telektől északra lévő két kisebb 
telek területét is a különleges övezetbe sorolni, mely két telek képezheti a továbbiakban e terület 
fejlesztési területét. 
 

  
terület műholdfelvételen terület a hatályos szerkezeti terven 
 
A különleges mezőgazdasági üzemi övezet módosításra kerül még a Vágóhídi utca déli oldalán a 
0421/6 hrsz.-ú terület és a 0421/7 hrsz.-ú terület vízvezetéktől északra eső része, valamint a 
0421/5 hrsz.-ú terület különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználásról, egyéb ipari 
gazdasági területfelhasználásra módosul a tőle nyugatra lévő szomszédos terület 
területfelhasználásának megfelelően.  
A további beépítésre szánt különleges övezetek változatlanul maradnak.      
 
 
 
 
 



Beépítésre nem szánt területek  

Közlekedési- és közműelhelyezési területek 
A hatályos szabályozási terv a közúti közlekedési területeket megkülönbözteti azok hálózati 
szerepköre szerint. Jelöli a hálózati szerepkört betöltő és a szerepkör nélküli utakat. Az utak 
hierarchiáját nem szükséges a szabályozási terven jelölni, hiszen azt a településszerkezeti terv 
meghatározza. Nem javasoljuk az utak ilyen jellegű szétválasztását. A tervezett szabályozási terven 
a közúti közlekedési területet egységesen szürke színnel jelöljük.    

hatályos szabályozási terv jelölése 
A „Köu” (közúti közlekedési), „Kö-v” (vasúti közlekedési) jelű közlekedési és közmű övezetek 
területén a közlekedést és a közműellátást kiszolgáló közlekedési- és közműépítmények 
helyezhetők el. Ezen övezetek helyébe az alábbi övezetek lépnek: 
• Köu – közúti közlekedési terület övezete 
• Kök – kötöttpályás közlekedési terület övezete 
• Köl – légi közlekedési terület övezete 

A „Kö-b” (közúti közlekedési-benzinkút) jelű közlekedési és közmű övezet a benzinkutak területét 
szabályozza. Ezt az övezetet javasoljuk megszüntetni és a benzinkutak területét egységesen Gksz 
jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetként szerepeltetni.  
A közlekedési területek övezeteibe a közlekedéshez és közműellátást kiszolgáló, továbbá 
szolgáltató, vendéglátó épületek, építmények helyezhetők el. Ebbe beletartoznak azon 
rendeltetések is, melyek a hatályos szabályozás szerint beépítésre szánt különleges területek közé 
sorolt különleges közlekedési területek.  
A beépítésre nem szánt közlekedési és közműterületek övezeteire vonatkozóan normatív szabályok 
nem kerülnek megállapításra.   
A szabályozási terv „K-közl-1” jelű és „K-közl-2” jelű különleges nagykiterjedésű garázs övezetet 
különböztet meg, mely területen sorgarázsok helyezhetőek el. A szabályzatban meghatározásra 
kerültek mindkét övezetre a normatív szabályok, azonban a szabályozási terven nem szerepel „K-
közl-2” jelű övezet. Ez okból kifolyólag az övezet törlésre kerül.  
 

Zöldterületek 

A hatályos településszerkezeti terv megkülönbözteti az OTÉK szerinti közkertet és közparkot, 
azonban a kétféle övezet szétválasztásának elve nincs szinkronban az országos szabályozással. A 
zöldterületek felülvizsgálatát követően a területek méretétől függően (1 hektárnál kisebb és 
nagyobb területek) kerültek szétválasztása a Zkk jelű közkertek és a Zkp jelű közparkok.   
 

Erdőterületek 

Az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján kerültek feltüntetésre az erdőterületek a 
település közigazgatási területén. Az adatszolgáltatás alapján kerülnek megkülönböztetésre a 
gazdasági, közjóléti és védelmi erdőterületek. Az adatszolgáltatás szerinti nyilvántartott 
erdőterületek tömör kitöltéssel jelöltek a terven, míg a nem nyilvántartott, de a hatályos tervben is 
szereplő, és továbbra is erdőként javasolt területek pedig sraffozott kitöltéssel. Az erdészeti 
adatszolgáltatása szerinti nyilvántartott erdőterületek területi adatait az 5.2 fejezetben ismertetjük 
részletesebben.   

 

Mezőgazdasági területek 

Kertes mezőgazdasági területek  

A kertes mezőgazdasági területek két csoportba oszthatók Nagykanizsán. Az egyik a hagyományos, 
egykori zártkerti területek, melyek a belterülettől távolabb, elkülönülten helyezkednek el, nagyobb, 
összefüggő területen (Förhénc, Cserfő, Szentgyörgyvár, Kisbagola, Nagybagola, Látóhegy, 
Mórichelyi-hegy), míg a másik a belterülethez kapcsolódó, lakóterületbe ékelődő kiskertek területe. 
A módosítás során javasoljuk az egykori zártkertek területét továbbra is kertes mezőgazdasági 
területként szabályozni, a belterületeken lévő, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó esetekben pedig 
a valós területhasználat alapján módosítani a szabályozási és szerkezeti tervet. Palin városrész 



északi részén az Alkotmány utca mindkét oldalán jelöl kisebb területeken kertes mezőgazdasági 
területet a hatályos terv. A Kalász utca nyugati oldalán az út és az árok közötti területet javasoljuk 
közlekedési és közműterületbe sorolni, a Principális csatorna mentén lévő háromszög alakú területet 
és a belterület keleti határa mentén lévő, a lakóterületek mögött elhelyezkedő területeket pedig 
általános mezőgazdasági övezetbe sorolni, a jelenlegi területhasználatnak megfelelően.        

 
kertes mezőgazdasági területek Palin északi részén 

 

Palin városrész déli részén az Alkotmány utca 
nyugati oldalán a lakóterület és az általános 
mezőgazdasági területek között kertes 
mezőgazdasági területként szabályozott 
területek helyezkednek el, mely területek 
többségében szántó művelésűek. Javasoljuk e 
területsávot is a tőle nyugatra lévő területhez 
hasonlóan általános mezőgazdasági övezetbe 
sorolni.  
Hasonló területhasználattal rendelkező 
területek még Kiskanizsán találhatóak, a 
Szepetneki út déli oldalán, a Principális 
csatorna nyugati oldalán, valamint a Mántai-
patak és a Bajcsi-Zsilinszky út közötti 
területen. E területeket kertes mezőgazdasági 
övezetről általános mezőgazdasági övezetbe 
javasoljuk sorolni. 
 

 



      
Principális menti kertes mezőgazdasági területek Szepetneki úttól délre lévő kertes 

mezőgazdasági területek 

 
 
 
 
 
 
A kertes mezőgazdasági övezetek Kiskanizsa 
területén a tömbbelsőkben is megtalálhatók. 
Ilyen terület például az általános iskola tömbje, 
mely tömb középső részén, a lakótelkek közé 
ékelődve kertes mezőgazdasági övezetként 
szabályozott területek helyezkednek el, mely 
telkek útkapcsolattal nem rendelkeznek. A tömb 
északi részén lévő néhány telek területét 
javasoljuk falusias lakóövezetként szerepeltetni, 
így a telkek összevonhatók és az útkapcsolat 
nélküli telkek megszüntethetők.  
Az iskolától északra lévő szomszédos telket 
javasoljuk az iskola telkéhez hasonlóan 
intézményi vegyes övezetbe sorolni annak 
érdekében, hogy a jelenleg nem művelt, 
befásodott területet igény esetén az iskola 
telkével össze lehessen vonni, mely 
telekalakítást követően az iskola területe 
bővíthető lesz.      

általános iskola tömbje 
 
Kiskanizsa délebbi részén a Varasdi utca déli oldalán lévő két tömbben is a fentiekhez hasonlóan 
kertes mezőgazdasági övezetként szabályozott telkek találhatóak a tömbbelsőkben. E két tömb 
esetében a tömbbelsők meglehetősen nagy méretűek, többnyire mezőgazdasági művelésűek, 
néhány telek esetében fóliasátrak elhelyezésére szolgál a városrész hagyományaihoz fűződő 
kertészeti tevékenység miatt. E két tömb közül a nyugatiban nem javasoljuk a falusias lakóövezeti 
szabályozást, mivel a lakóövezet kijelölésével a jelenleg útkapcsolattal nem rendelkező telkek 
összevonását követően épületek, lakóépületek is megjelenhetnének a tömbbelsőkben, melyre 



vonatkozóan nincs önkormányzati szándék. E tömbbelső zöldfelületként jelenik meg, javasolt a 
jellegének megtartása a továbbiakban is. A keleti tömbbelsőben már megjelentek üvegházak, 
fóliasátrak a jelenlegi telekalakulatok figyelmen kívül hagyásával. Javasoljuk e tömbbelsőben a 
kertes mezőgazdasági terület módosítását falusias lakóterületre, hogy a telkek összevonhatóak 
legyenek. A növényházak, fóliasátrak a falusias lakóterületen is elhelyezhetők. Az országos 
szabályozás értelmében ezen építmények 4,5 méteres gerincmagasságig a beépítettségbe nem 
számítanak bele. Javasoljuk az OTÉK alóli felmentést ezen építmények építése, megléte esetén, 
hogy azok a beépítettség számításakor 9 méteres gerincmagasságig figyelmen kívül hagyhatók 
legyenek, ahogy az országos szabály ezt a mezőgazdasági övezetek esetében megengedi.    
A Pivári utca keleti oldalán a lakótelkek mögött 5 telken jelölt kertes mezőgazdasági övezetet 
azonban falusias lakóövezetként javasoljuk szabályozni, ahogy a Bába utca és a Tőzike utca közötti 
tömbben lévő két telket is. Ilyen kis méretű övezet kialakítása egy tömbben nem indokolt.       
 

 
Kertes mezőgazdasági területek a Varasdi út déli oldalán lévő tömbbelsőkben 

 
Általános mezőgazdasági területek 
A hatályos szabályozási terv az általános mezőgazdasági területeket „Ma-sz” jelű szántó művelési 
ágú és „Ma-r” jelű gyep, rét és legelő művelési ágú mezőgazdasági területekre sorolja. Az övezetek 
előírásai alapján látható, hogy a jelenlegi szabályozás mindkét övezetben megengedi lakóépület 
elhelyezését, azonban az „Ma-r” jelű övezetben a további elhelyezhető építményeket hagyományos, 
almos állattartó épületekre korlátozza. Ez a besorolás művelési ágak szerint különbözteti meg a két 
övezetet, mely azonban nem hoz létre egyértelmű, egységes szabályozást, mivel a területek 
művelési ága változhat.  
A szabályozás során „Má-1” és „Má-2” jelű általános mezőgazdasági övezetek kerülnek 
elkülönítésre. Az „Má-2” jelű általános mezőgazdasági övezethez tartoznak a Natura 2000 



védettséggel érintett általános mezőgazdasági területek, melyre vonatkozóan szigorúbb előírások 
vonatkoznak az elhelyezhető építményekre vonatkozóan.    
 

 
 

Má-2 jelű általános mezőgazdasági övezetek 
 

Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezetek 
 

 
Vízgazdálkodási területek 
A vízgazdálkodási területek felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat során új - a hatályos 
szabályozási terven vízgazdálkodási területként nem szabályozott - területek is vízgazdálkodási 
övezetként kerültek kijelölésre. Az érintett területeket az 5. fejezetben részletezésre kerültek. A 
tervezett módosítás során vízgazdálkodási területként szabályozzuk az önálló helyrajzi számmal 
rendelkező és a kiszabályozott árkok, vízmedrek területét, a vízvédelmi töltések területét, a 



záportározókat, valamint az önálló helyrajzi számon lévő vízmű telkeket. A szabályozási terven a 
„V” jelű vízgazdálkodási övezet jelölését kiegészítve a töltések és a záportározó külön jelölést kap, 
hogy beazonosítható legyen, mivel e területekre vonatkozóan a helyi építési szabályzat előírásokat 
fogalmaz meg.      
 
Természetközeli területek 
A hatályos szabályozási és szerkezeti terv szerinti természetközeli területek kiegészítésre kerültek 
az autópályától északra lévő ipari gazdasági területfelhasználású fejlesztési területen. A 0633 hrsz.-
ú terület „d” alrészlete egyéb ipari gazdasági területfelhasználásról természetközeli 
területfelhasználásra módosul. 
  
Beépítésre nem szánt különleges területek 
A hatályos helyi építési szabályzatban két különleges beépítésre nem szánt övezet van, a Kb-G jelű 
övezet, ahol gazdasági és raktározási célú építmények helyezhetők el, valamint a Kb-Rv jelű, 
romkert övezet, mely a Romlottvár bemutatására szolgáló terület. A Kb-G jelű övezet a település 
keleti részén található a közigazgatási határhoz közel. A telek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Tulajdona, ahol régebben lőszerraktár működött. Javasoljuk az övezetet a 314/2012. 
Kormányrendeletben meghatározott besorolás szerint átnevezni és a terület rendeltetésének 
megfelelően Kb-Hv jelű, különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
övezetként jelölni.  
     

  
Kb-G övezet a hatályos szabályozási terven A terület műholdfelvételen 
 
A beépítésre nem szánt különleges övezetek kiegészülnek egy új övezettel, a „Kb-sp” jelű 
nagykiterjedésű sportolási célú övezettel, mely a jelenleg bányatelekként nyilvántartott 0160/11 
hrsz.-ú telken kerül jelölésre azért, hogy e területen a bányatelek törlését követően lőtér kialakítása 
lehetővé váljon (részletesen a 4.1 pontban).  

 
 

 



4. településrendezési tervek felülvizsgálata az észrevételek és a 

beérkezett kérelmek alapján 

 
1. Különleges bányaterület övezeti besorolásának felülvizsgálata lőtér kialakítása céljából 
 

Módosítási program ismertetése 
A 0160/11 hrsz.-ú terület tulajdonosa lőtér kialakítása céljából kezdeményezi a terület övezeti 
besorolásának módosítását. 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 
 
A változtatással érintett terület Nagykanizsa 
közigazgatási határának középső részén 
helyezkedik el, a település lakott területétől déli 
irányban, az észak-dél irányú Csengery út keleti 
oldalán. Az érintett 0160/11 hrsz.-ú telek a 
hatályos szabályozási terven „K-ba” jelű 
különleges bányászati terület, mely övezetben 
szénhidrogén kutak és agyagbányák 
működéséhez szükséges üzemi és kiegészítő 
építmények helyezhetők el. A „K-ba” jelű 
övezetben szabadon álló a beépítési mód, a 
megengedett legnagyobb beépítettség 20%, a 
legkisebb zöldfelület 40%, legnagyobb 
épületmagasság/utcai párkánymagasság 8-8 
méter, a kialakítható legkisebb telekszélesség 
30 méter, telekterület 3000 m2 a hatályos helyi 
építési szabályzat 2. számú melléklete szerint. 

 
 a terület műholdfelvételen 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 



A szabályozási terv a „K-ba” övezet területén „bányatelek határa” jelöléssel jelöli a bányatelket. Az 
előzetes adatszolgáltatás során a bányatelek pontos lehatárolását a Bányakapitányság megküldte, 
mely e területet érintően megegyezik a hatályos szabályozási terven jelölt bányatelek 
lehatárolással.  

A hatályos szabályozás értelmében a területen lőtér kialakítása nem lehetséges. 

Tervezett módosítás 

A 0160/11 hrsz.-ú nagyjából 10 hektár területű telken egy többfunkciós, sokszög alakú lövészetre 
alkalmas terület kialakítása tervezett, melyhez kapcsolódóan fegyverbolt és vendéglátó helyiségek 
is épülnének.   

A tervezett területhasználattal kapcsolatosan a Bányakapitánysággal egyeztettünk, melynek során 
jelezték, hogy a más célú hasznosítás érdekében a területen a bányatelek törlése javasolt, vagy 
annak módosítása úgy, hogy a területet az ne érintse. Ezt követően, amennyiben a területen nem 
maradnak vissza olyan elemek, melyek „utógondozást” igényelnek, bármilyen területfelhasználás 
kijelölhető. A bányatelek megszüntetéséhez előzetesen a bányavállalkozónak tájrendezési 
kötelezettsége van, tervet kell készíttetnie, melyet a bányakapitánysággal el kell fogadtatnia, ezt 
követően a bányatelek megszüntethető, vagy módosítható.   

A módosítással érintett telek északi része a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével 
érintett az alábbi térképen jelöltek szerint: 

 

Az országos övezet érintettsége miatt a területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, így 
javasoljuk a lőtér céljára tervezett területet (hrsz.: 0160/11) beépítésre nem szánt különleges 
sportterületbe sorolni. Ilyen övezet a hatályos helyi építési szabályzatban nem szerepel, így 
javasoljuk ezt az új övezetet létrehozni. A különleges sport övezetben 5 % a megengedett 
legnagyobb beépítettség, a beépítési mód szabadon álló, legkisebb zöldfelület 85 %. A megengedett 
legnagyobb épületmagasság 12,5 méter. Amíg a fejlesztéssel érintett terület bányatelekként 
nyilvántartott, addig az új funkció nem valósítható meg. Amennyiben a bányatelek törlésre vagy 
módosításra kerül, a tervezett sport rendeltetés elhelyezésére lehetőség lesz. Így a tervezett 
területfelhasználás a bányatelket kedvezőtlenül nem érinti.     



 

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



2. Különleges bányaterület övezetének gazdasági övezetre történő módosítása 
 
Módosítási program ismertetése 

Az egykori téglagyár és a hozzá kapcsolódó agyaglelőhely területének, a 3796/11, 3796/14, 
3950/2, 0150/13 és a 0150/14 hrsz.-ú területek tulajdonosa logisztikai központ kialakítása céljából 
kezdeményezi a terület övezeti besorolásának módosítását, gazdasági fejlesztési terület kijelölését. 

 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 
A változtatással érintett terület Nagykanizsa közigazgatási határának középső részén helyezkedik 
el, a település lakott területétől, a köztemetőtől délre, az észak-dél irányú Csengery út keleti 
oldalán. A 3796/14 hrsz.-ú terület az egykori téglagyár területe, és a többi telek a téglagyárhoz 
kapcsolódó felhagyott agyagbányák területei. Az egykori agyagbánya területe a korábbi 
kitermelések eredményeként a tőle keletre és délre elhelyezkedő eredeti terepszinthez képest 
jelentős mélyedésben, bevágásban helyezkedik el.  

A téglagyár 3796/14 hrsz.-ú telke a hatályos szabályozási tervben Gip-2-sz jelű ipari gazdasági 
övezetként jelölt. A többi telek a hatályos szabályozási terven a beépítésre szánt területek között 
szerepel, „K-ba” jelű különleges bányászati terület. A hatályos szabályozás értelmében a területen a 
logisztikai központ kialakítása nem lehetséges. 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 
 
A hatályos szabályozási terv a „K-ba” övezet területén bányatelek jelölt. A Bányakapitányság 
adatszolgáltatása alapján a terület bányatelek minősítése megszűnt.  

A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek bővítését a célterület 
környezetében nem irányozza elő — az érintett ingatlanok feltárásához új útszakaszok kiépítésére 
nem ad javaslatot.  

 



 

műholdfelvétel az alaptérképi elemekkel 



Meglévő úthálózati elemek 
 

A módosítás tárgyát képező területegység közútról közvetlenül jelenleg kizárólag a déli irányból 
közelíthető meg a Sörgyár utca északi meghosszabbításaként részben kiépített útról. Északi 
irányból a Határőr utca eléri a területet, de az útszakasz zsákutcaként üzemel. A lakóutcából a 
bányaterület, valamint az ipari létesítmények nem érhetők el. Nyugatról a 6804 jelű állami mellékút 
(Csengery út) található, de a mellette üzemelő ipari létesítmények átjárhatósága kizárólag 
magánutakon keresztül biztosított a beépítetlen területek felé. Keleti oldalon az Erdész utca 
közlekedési sávja a határolja a tömböt, de a célterület és a közút közé nagy kiterjedésű 
mezőgazdasági művelésű ingatanok ékelődnek. 

 
a célterület környezetének közúthálózati elemei 

 



A terület tulajdonosa a gazdaság fejlesztési programjának alátámasztásaként az alábbi beépítési 
javaslatot nyújtotta be az önkormányzathoz: 
 

 

Tervezett módosítás 
Javasoljuk a kérelmező tulajdonában lévő telkeket, valamint az ugyancsak egykor megbányászott 
belterületi 3952/3 hrsz.-ú telket egységesen egyéb ipari gazdasági övezetbe sorolni. A változtatás 
során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, mivel a hatályos terv e területeken 
beépítésre szánt különleges bányaterület rendeltetést jelöl a terület feltárására szolgáló belső 
úthálózat nélkül. A tervezett változtatással 3796/11 és a 3952/3 hrsz.-ú telken a 2017 előtt 
hatályos szabályozási terv szerinti területfelhasználást állítjuk vissza, mely terv azokat ipari 
gazdasági övezetbe sorolja. E tervhez képest új beépítésre szánt terület a belterületi határtól délre 
lévő 0150/13 és a 0150/14 hrsz.-ú telek.  

A 2017 előtti szabályozás a téglagyár és a megbányászott területeken kialakított gazdasági 
területek feltárására új úthálózat kialakítását szabályozza, mely úthálózat nem vett figyelembe a 
terület domborzati viszonyait.  



 

korábban hatályos szabályozási terv részlet 

A beépítésre szánt gazdasági területek és a déli elkerülő út déli nyomvonala között a korábbi 
tervnek megfelelően a bányaművelés alól kivett területeket általános mezőgazdasági területként 
kívánjuk szabályozni feltáró úthálózat kialakítása nélkül. 

Javasoljuk a kialakuló, nagy teherforgalmat vonzó területet a város közlekedési rendszerébe 
bekapcsolni úgy, hogy a terület ne csak a Csengery út irányából legyen feltárható, hanem a Sörgyár 
utcára merőleges észak-déli irányú út csatlakoztatásával kapcsolódjon a tervezett déli elkerülő 
úthoz.  

A tervezett és már előkészített fejlesztési koncepció megvalósulása kapcsán célszerűnek tartjuk a 
terület feltárásának, közúti kapcsolódási lehetőségeinek javítását – bővítését. A Csengery út felőli, 
magánutakon keresztül történő közlekedés a későbbiekben tulajdonjogi, üzemeltetési problémákat 
jelenthet, északi oldalon a Határőr utca bevonása pedig lakóterületi elhelyezkedése miatt nem 
célszerű. Indokolt tehát a déli, Sörgyár utcai közúti kapcsolat teljes kiépítése, valamint bővítése. Az 
előkészített koncepció szerinti egységes területhasználat érdekében a Sörgyár utcát, valamint 
északi és déli folytatását egységesen 20m szélességgel jelöltük ki a Gip-2 övezet határáig. 

A területet Gip-2 jelű ipari gazdasági övezetbe javasolt sorolni, melyre az alábbi normatív előírások 
vonatkoznak: 

övezet 
jele 

 
beépítési 

mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 

épületmagasság/ 
utcai párkány-

magasság/ 
homlokzatmagas

ság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 



Ipari gazdasági terület 

Gip-2  
szabadon 

álló 
50 25 12,5 / - / - 4 m 30/3000 

 

 
tervezett szabályozási terv 

 
tervezett szerkezeti terv 



3. Épületmagasság növelése a Nagykanizsai Tankerületi Központ területén (Szivárvány 
EGYMI) 
 

Módosítási program ismertetése 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a Szivárvány Óvoda, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményét érintően 
kezdeményezi az épületmagasság növelését annak érdekében, hogy az intézmény kapacitásának 
növelése céljából újabb szintet építhessenek az intézmény épületére.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az módosítást kezdeményező 
intézmény épülete Nagykanizsa 
északkeleti részén, a Rózsa utca és a 
Farkas Ferenc utca által határolt 
tömbben, a 3046/8 hrsz.-ú telken 
található. A kétszintes épület 
óvodának, általános iskolának és 
gyógypedagógiai intézménynek ad 
otthont. 

A terület Vi-1-sz jelű intézményi 
vegyes övezetbe tartozik, melyre 
vonatkozóan a helyi építési 
szabályzat 2. melléklete az alábbi 
telekalakítási és beépíthetőségi 
előírásokat tartalmazza:  

 

Öveze

ti jel 

Beépíté

si mód 

Megenged

ett 

beépítettsé

g 

Legkiseb

b 

zöldfelül

et 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymaga

sság utcai 

Kialakítható legkisebb telekszélesség/telekterület 

Vi-1 
szabado

n álló 
50 30 6/6 14/400 

 

 
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 



A jelenleg hatályos tervben szereplő Vi-1-sz övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság 
és párkánymagasság 6-6 m. A korábbi tervben a K-okt-2 jelű övezetben 7,5 méteres 
építménymagasság szerepelt a telekre vonatkozóan.  
 
Vi-1-sz jelű övezetek a városban az alábbi elhelyezkedéssel fordulnak elő.  
 

 



Nagykanizsa településen a Vi-1-sz jelű vegyes intézményi övezetek az alábbi helyeken fordulnak elő 
a hatályos terv alapján: 
 
Kiskanizsai Általános Iskola és Óvoda hrsz.: (5359/4) 

  
 
EMMI Debreceni Javítóintézete, Nagykanizsai telephely (hrsz.: 4918/10) 

 

 
Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola (hrsz.: 4080) 

 

 

 
 

  



Lazsnaki kastély (művelési ága szociális otthon, hrsz.: 4372) 
 

  
 

 
 
Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona, Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye 
 

 

 
Gyermekotthon (hrsz.: 360/65) 

 
Integrált Intézmény (hrsz.: 360/19) 

 
 
 

  



Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda (hrsz.: 823/32, 823/33) 

  

Pannon Egyetem, Egyetem Park (hrsz.: 2027) 

 

 

 

Középiskola (hrsz.: 3761/1) 

  

Középiskola (hrsz.: 3972) 

  

  



Általános Iskola (hrsz.: 30155/5) 
 

  
 

Óvoda (hrsz.: 30488/2) 
 

  
 
Óvoda (hrsz.: 3127) 
 

  
 

  



Általános iskolák, óvodák, bölcsödék 

 

 

  

 

  



  

  
 
Vendéglő (hrsz.: 098/9) 

  
 

 

Tervezett módosítás 

Az övezeteket érintő módosítások során új Vi-1 jelű intézményi területek kerültek kijelölésre, 
melyek az alábbiak: 
 

 
 

Sarlós Boldogasszony Plébánia, hrsz.: 
5357  

 

 Általános iskola Kiskanizsán, hrsz.:6585 



 
 Óvoda Kiskanizsán, hrsz.: 6574 

 
 Óvoda, hrsz.: 2381/5 

 
 Jézus szíve templom, hrsz.: 2435 

 Művelődési ház, hrsz.: 2449/2 



 
 Áruház, hrsz.: 2449/4  

 
 Medgyaszay ház, hrsz.: (1205)  

 
 hrsz.: 3051/45 

 
 Általános iskola, hrsz.: 3074 

 Óvoda, bölcsőde, hrsz.: 3076/1, 3076/2 
 
A fenti módosításokon túl további változás az övezetet illetően, hogy a Lazsnaki kastély területe 
törlésre került a Vi-1 jelű övezetek közül. 



A módosítás során a Vi-1-sz jelű övezetben egységesen az épületmagasság növelése javasolt. A 
fenti bemutatásból látható, hogy az övezet területén az épületek a legtöbb esetben kétszintesek, 
illetve bővítésük –legfőképp a belvárosban - a helyhiány miatt felfelé lehetséges. A bővítések 
emelet-, vagy tetőtér ráépítéssel költséghatékonyabban bővíthetőek és ezzel a megoldással az 
intézmények megfelelő méretű udvarai, zöldfelületei is megmaradnak.  
A helyi építési szabályzat az épületmagasság növelhetősége érdekében az alábbiak szerint módosul: 
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jele 
  

beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
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oldalkert 
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legkisebb 

telekszélesség és 
telekterület 

Intézményi terület 

Vi-1   
szabadon 

álló 
50 30 10,5 / - / 12,5 4  22/800 

 



4. Övezethatár felülvizsgálata az Lk-6-o jelű és K-közl-1 jelű övezetek területe között 

Módosítási program ismertetése 

Magánszemély kezdeményezte a 3373 és 3462/1 telkek között húzódó, a hatályos terv szerinti Lk-
6-o jelű és K-közl-1 jelű övezeteket elválasztó övezethatár módosítását annak érdekében, hogy a 
tulajdonában lévő telkeket összevonhassa. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A terület Nagykanizsa keleti részén található, az Ibolya 
utca déli végén. A területen található kisvárosias 
lakóterületektől délre sorgarázsok vannak jelen. A 
hatályos szabályozási terven az érintett telkek Lk-6-o jelű 
kisvárosias lakóövezethez és K-közl-1 jelű különleges 
nagy kiterjedésű garázs övezetéhez tartoznak. Az 
övezetekben elhelyezhető építményekre vonatkozóan a 
helyi építési szabályzat 23.§ (2) bekezdése alapján a 
kisvárosias lakóövezetben az OTÉK 12.§ szerinti épületek 
helyezhetőek el, míg a 29.§ (16) bekezdése a különleges 
nagy kiterjedésű garázs övezetére vonatkozóan előírja, 
hogy az övezet területén személygépkocsi-tárolás 
(sorgarázs) célját szolgáló épületek helyezhetők el.  

 a terület műholdfelvételen

A helyi építési szabályzat 2. mellékletében található telekalakítási és beépíthetőségi előírások az 
alábbiak az övezetekre vonatkozóan: 

Övezeti 

jel 
Beépítési mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

Lk-6 
oldalhatáron 

álló 
50 20 5/5 14/400 

K-közl-1 zártsorú 100 0 3/3 3/15 

A 3373 hrsz.-ú telek és a sorgarázs között gyalogút található, mely a településrendezési terveken 
nem jelölt, azonban a műholdfelvételen látható nyomvonala alapján használatban van, viszont 
csupán kitaposott, burkolat nélküli ösvényként. A kérelmező tulajdonában álló terület, melyet a 
különleges közlekedési területfelhasználásról a kisvárosias lakóövezethez kíván csatolni korábban 
önkormányzati tulajdon volt. 

 
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 



A hatályos szabályozási és szerkezeti terven látható, hogy azok nincsenek összhangban egymással, az 
övezethatár elhelyezkedése a két terven nem egyezik.  
 
Ahogy a korábban hatályos szabályozási terven 
látható, az övezethatár a sorgarázsok északi, 
lakóövezetek felőli oldalán húzódik. Az önkormányzat 
a 16/7-87/2017 közgyűlési határozatban döntött 
arról, hogy az akkor hatályos állapotnak megfelelően 
az övezethatár a felülvizsgálat során is megtartásra 
kerüljön. Ezen övezethatárhoz igazodva az 
önkormányzati tulajdonú, 3462/1 hrsz.-ú telek egy 
részét már eladták a lakóövezeti telkek tulajdonosai 
számára, azonban a hatályos terven jelölt 
övezethatár miatt azokat összevonni nem tudták.  
 
 

 

korábban (2017. 10. 04.) hatályos szabályozási terv 

részlet 

Tervezett módosítás 

A módosítás során javasolt az övezethatárt a déli irányba áthelyezni a lakóterülethez legközelebbi 
sorgarázs északi oldalára. A szabályozás egységessége érdekében javasolt az érintett lakóövezettől 
keleti és nyugati irányban található, hasonló elhelyezkedésű területeken is végrehajtani a 
módosítást a korábban hatályos szabályozási tervnek megfelelően.  
A lakóövezet és a garázssorok közötti területen jelenleg gyalogút van használatban, mely a 
terveken nem került feltűntetésre. Az övezethatár áthelyezése lehetővé teszi a lakótelkek 
tulajdonosai számára az önkormányzattól a területek megvételét és azok lakótelekhez történő 
csatolását. Ezzel a terület rendezettebbé válhat a garázssoroktól északra, illetve a lakóövezet 
számára előnyös, mivel az övezet déli részén elhelyezkedő lakótelkek esetében kb. 280 m2 –nyi 
területekkel növekedhetnek, mely kedvezőbb beépíthetőségi feltételeket biztosít.  
A terveken nem jelölt, azonban használatban lévő gyalogút nyomvonala az övezethatár 
áthelyezésével lehetővé tett telekalakítások következtében a garázssor déli részére helyeződik át. A 
közlekedési rend így kis mértékben megváltozik, a használatban lévő gyalogút kb 15 méterrel délre 
helyeződik át a K-közl-1 jelű különleges közlekedési területen belül.  
 

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



5. Közlekedési terület kialakítása a Dél-Zala Áruház és a Vasemberház közötti téren 
 

Módosítási program ismertetése 

Az Önkormányzat és a Dél-Zala Áruház Zrt. kezdeményezte a szabályozási terv módosítását 
melynek programja a következő volt:  

• Az áruház tervezett felújítása és átépítése során új emeleti bejárat és akadálymentes 
megközelíthetőség kialakítására kerül sor. Az átalakítás során a Zárda utca nyugati oldalán 
lévő járda fölé konzolosan túlnyúló épületrész alatt az Dél-Zala Áruház Zrt. tulajdonában 
lévő jelenlegi járda területe beépítésre kerül. Az árkád alatti terület részbeni beépítését túl a 
Dél-Zala Áruház Zrt. kezdeményezi a közlekedési terület kisebb mértékű módosítását a 
Zárda utcát érintően annak érdekében, hogy tervezett fejlesztéshez szükséges területet az 
önkormányzattól megvásárolhassa. A járda jelenlegi helyén történő megszüntetése, illetve 
áthelyezése a Zárda utcai közlekedési területek módosítását teszi szükségessé.  

• A Zárda utca Erzsébet tér, Ady Endre és Zrínyi Miklós utcák által határolt tömb területén az 
egykori piac felhagyott területének használatából adódó rendezetlenséget kell megoldani. 
Ennek során a jelenlegi szabályozási tervhez képest csökkenteni kell a beépítésre szánt 
területet részben a tömb belsejében kialakított parkoló terület megtartásával, részben az 
áruházzal szemközti területen új közpark, zöldterület kialakíthatóságával. A tervezett 
rendeltetésmódosításokkal szinkronban felül kell vizsgálni a tömbbelső 
gépjárműforgalommal történő feltárását és a tömb közlekedési rendszerét.  

• Az előzőekben említett tömb, valamint a Zárda utca közlekedési területét érintő tervezési 
programhoz kapcsolódóan felül kell vizsgálni a Zrínyi utca csatlakozó szakaszának 
közlekedési rendjét, a meglévő útkapcsolatok és a Zárda utcai csomópont 
fenntarthatóságát, illetve javaslatot kell adni a szükséges módosításokra.  

• Az Önkormányzat kezdeményezte a Vasemberház udvarában a közlekedési terület 
szabályozásának módosítását úgy, hogy a jelenlegi tervhez képest módosítottan, a kialakult 
területfelhasználásnak megfelelően az épület a közlekedési és zöldterülettől leválasztva 
önálló telekként kialakítható legyen.  

 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A változtatással érintett terület a belvárosában, az Erzsébet tértől déli irányban helyezkedik el. A 
Zárda, Zrínyi és Ady utcák, valamint az Erzsébet tér által határolt tömb területén településközponti 
vegyes, közlekedési terület és közkert területfelhasználások találhatók.   
 
A változtatással kapcsolatos önkormányzati 
döntésben szereplő 1970 hrsz.-ú telek az egykori 
piac területe volt, mely területet a hatályos terv 
Vt-2-z jelű településközponti vegyes, illetve a 
közúti közlekedési övezetbe sorol.  
A Vt-2-z jelű övezetek között hálózati szerepkörön 
kívüli közúti közlekedési terület övezete 
szabályozott. A fenti településközponti vegyes 
övezetre a helyi építési szabályzat 2. melléklete 
szerint zártsorú beépítési mód került 
meghatározásra, a megengedett legnagyobb 
beépítettség 40%, a kialakítható legkisebb 
zöldfelület 30%. A kialakítható legkisebb telek 
szélessége 14 méter, területe 500m2. Az 
épületmagasság megengedett legnagyobb 
mértéke 12,5 méter.  

 

 
a terület műholdfelvételen 



 

 
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 

A Vasemberház 1961 
hrsz.-ú telkén 
szabályozási vonallal 
meghatározott 
közlekedési terület 
kialakítása szerepel. A 
tervezett út szabályozása 
nem veszi figyelembe a 
kialakult térrendezést, a 
teljes terület közterületi 
használatát. A terület 
geodéziai felmérése 
alapján kialakult állapot 
és a hatályos 
szabályozás viszonya a 
következő: 

 

 

 



A Dél-Zala Áruház Zárda utcai frontján a hatályos 
szabályozási terv az utca nyugati, konzolosan túlnyúló 
emeleti épületrész alatti járda területét nem 
közlekedési területként jelöli. Ez a terület az áruház 
telke, beépítésre szánt övezet része. Az 
utcaburkolatok és az épület tényleges viszonyát az 
alábbi geodéziai felmérés mutatja be: 

 

 

A Zrínyi utca érintett szakaszán jelenleg az alábbi útcsatlakozások találhatók. Északi oldalról 
keletről nyugatra haladva a posta üzemi bejáratának útcsatlakozása, a posta telke melletti parkoló 
terület útcsatlakozása, az egykori piactér déli útcsatlakozása és a Zárda utca csomópontja található. 
A déli oldalon ugyancsak keletről nyugatra haladva az előzőekben ismertetett útcsatlakozásokhoz 
képest eltoltan az E.ON irodaház és tőle nyugatra a Ferences templom előtti parkoló terület és út 
csatlakozása található. Az egymástól eltolt, rendezetlen útcsatlakozások állapotát a terület alábbi 
felmérése mutatja:  

 



Meglévő úthálózati elemek 

A vizsgált tömbben állami és önkormányzati tulajdonú közúthálózati elemek is érintettek. 
Közlekedési vonatkozásban a célterület hatásterülete kiterjed a Zrínyi Miklós utcára, a Zárda utcára, 
a Szent József térre, valamint tömbbelsőben lévő egyéb útszakaszokra, és parkolókra. A Zrínyi 
Miklós utca a 6804 jelű Nagykanizsa – Gyékényes összekötő út városi átkelési szakasza. Átlagos 
napi forgalma 8081 j/nap, melyből a teherforgalom 397 db jármű — megközelítően 5%. Hálózati 
szerepük szerint a Zrínyi Miklós utca állami mellékút, a Király utca helyi gyűjtőút, a többi érintett 
útszakasz helyi kiszolgáló út. A Zárda utca egyirányú forgalmi renddel üzemel északi 
forgalomáramlással, a többi útszakasz kétirányú forgalmú. A Zrínyi utca érintett szakaszán kiépített 
csomópont a Király utca, valamint az Ady Endre utca keresztezésénél van, a köztes szakaszon a 
keresztező utcák rendszertelenül, és szertelenül csatlakoznak több pozícióban. A Zárda utca 
környezetében a Zrínyi Miklós utca északi és déli oldalán is koncentrált parkoló található, amelyek 
közlekedési rendszere szintén meglehetősen rendezetlen.  

 

a célterület környezetének közúthálózati elemei 

Hatályos szabályozási terv érintett közlekedési elemei  

A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek bővítését irányozta elő a 
célterület környezetében. A Zárda utca területének keleti irányú bővítése mellett a tőle keltre lévő 
tömbbelső jelentős része is közlekedési területként jelölt, vélhetően a belvárosban igényként 
meglévő parkolási szükségleteket kielégítendő — a meglévő parkolók rendszerezésével, és 
fejlesztésével. A Szent József tér rendeltetése szerint szintén közlekedési területbe sorolt, de 
bővítésre nem javasolt. A Zrínyi Miklós utca, illetve a Király utca vonatkozásában szélesítés 
előirányozva nem volt. 

 

Tervezett módosítás 
A változtatási programban szereplő kérdések rendezéséhez telepítési tanulmányterv, illetve 
beépítési terv készült. A tanulmányterv javaslatot tesz a területfelhasználások, illetve közlekedési 
területek változtatására, a terület új közlekedési rendjére és a tömbön belüli parkoló területek 
kialakítására, közterület alatti mélygarázs elhelyezésére, valamint a zöldterületek rendezésére. A 



telepítési tanulmányterv e dokumentáció mellékletét képezi. A telepítési tanulmányterv alapján a 
településszerkezeti és szabályozási tervek módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot: 
 

• A Vasemberház jelenlegi telkét érintően az udvarban lévő zöldterület és közlekedési terület 
szabályozása a terület felmérése alapján a meglévő épített állapotot elfogadva kerül 
módosításra. 

• A Vasemberház telkének déli részén a kialakított parkolóterületek közül a keleti Ady utcai 
épületek mögötti területről hatályos terv szerinti építési terület törlésre kerül. Az Ady utca 4 
(hrsz.: 1962) és 6 (hrsz.:1963) számú épület úszótelekkel történt leválasztása változatlan 
marad, az épületektől nyugatra lévő terület közterület rendeltetéssel, közlekedési és közmű 
elhelyezési területként kerül szabályozásra. Tőle nyugatra lévő burkolt terület a hatályos 
tervnek megfelelően Vt-2 jelű településközpont övezetként szabályozott fejlesztési terület 
marad, lehetővé téve a tömb belső részének, a 1965/2 hrsz.-ú telek udvarának valamint az 
Ady utca 8-as számú épület tűzfalának a lezárását.  

• A Dél Zala Áruház telkének keleti szélén az árkádok alatti terület egy részének 
beépíthetőségét lehetővé téve a Zala utca közlekedési területe keleti irányba bővül.  

• A Zala utca keleti oldalán az egykori piac 1970 hrsz.-ú telek beépítetlen területéből, a 
hatályos tervhez képest lényegesen kisebb, 1232 m2 nagyságú, Vt-2 jelű településközpont 
vegyes övezeti besorolású fejlesztési terület kerül kijelölésre, lehetővé téve a kereskedelmi, 
szolgáltató, illetve lakó funkciók elhelyezését is. A terület normatív szabályozása nem 
változik, az övezet beépítési módja zártsorú, megengedett legnagyobb beépítettség 60%, 
mely saroktelek esetén további 20%-al, 80%-ra növelhető. A hatályos terv szerint 
változatlanul megmarad a terület déli határán tervezett építési vonal, mely szabályozás 
kötelezi az új épület elhelyezését a Zrínyi utca meglévő északi térfalával egy vonalban. 

• A tömb déli felének középső részén a Zárda utca és Erzsébet tér sarkán lévő épület, 
valamint a Zrínyi és a Zárda utca sarkán jelölt fejlesztési terület között új közpark 
kialakítása számára zöldterület kerül kijelölésre. A telepítési tanulmányterv javaslatot tesz a 
terület alatt mélygarázs elhelyezésére, pótolva a jelenlegi területfelhasználás kijelölésével 
elveszített parkolóhelyeket, és lehetővé téve a városközpontban a korábbi fejlesztések során 
meg nem valósult biztonságos gépjármű elhelyezést.  

 

 
 

tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

A közlekedési építmények területigényének, valamint az egyéb funkciójú létesítmények 
elhelyezhetőségének felülvizsgálata jellemzően a Zrínyi Miklós utca – Zárda utca környezetét 
érintette. Az állami mellékúthoz csatlakozó kiszolgáló utcák, és telekbejárók szertelenségét, és 
ennek kapcsán közlekedésbiztonsági, és forgalomtechnikai anomáliáját javasoljuk feloldani olyan 
módon, hogy a Zrínyi Miklós utca – Zárda utca – Szent József tér kereszteződést egy pontba 
igazítva járműosztályozós csomópont képezhető legyen. A csomópont pontos geometriai 



paramétereinek meghatározása, esetleg jelzőlámpás forgalomirányításának szükségessége külön 
forgalomtechnikai vizsgálatot, és részletes tervezést igényel. A járműosztályozós csomópont 
kialakításához a közterületi sáv bővítésére a 6804 jelű úton nincs szükség. A vizsgált tömbbelső dél 
irányból a Zárda utcán keresztül lesz feltárható, az út egy szakaszának kétirányúsításával. A többi 
Zrínyi utcával kapcsolatot teremtő kiszolgáló út csatlakozását meg kell szüntetni a csomópont 
kiépítésével egyidejűleg.   

 

 
Beépítési tanulmányterv 

 
 
 



6. Szabályozás felülvizsgálata a Hunyadi utcát érintően az Eötvös tértől a Királyi Pál utcai 
kereszteződésig  
 

Módosítási program ismertetése 

Az önkormányzat kezdeményezi a Hunyadi utca Eötvös tértől a Királyi Pál utcai kereszteződésig 
tartó szakaszán az útszabályozás és a jelölt építési vonalak felülvizsgálatát.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A terület Nagykanizsa belvárosában található, az 
Eötvös tértől északnyugati irányban. A Hunyadi 
utca érintett szakasza szűk, szélessége 4-5 
méter között változik. Az utcában az épületek 
előkert nélkül helyezkednek el, zártsorú 
beépítési móddal a Rozgonyi utcával való 
kereszteződésig, míg attól északra a jelenlegi 
útszabályozáshoz igazodva, mely a meglévő 
útterülettől nagyrészt öt méteres távolsággal 
jelölt.  

Az övezetek területén előkert nélküli épület 
elhelyezést jelöl a hatályos szabályozási terv. A 
Hunyadi utca keleti oldalán építési vonal jelölt, 
mely az Eötvös tértől a Hunyadi utca 3. 
házszámú, helyi védelemmel rendelkező épület 
déli határáig tart. Az utca déli részének keleti 
oldalán a közlekedés forgalomcsillapítása 
érdekében 3-4 méter széles terület jelölt. 

 
Az utca két oldalán található területek Vt-2-z, 
illetve Vt-3-z jelű településközponti vegyes 
övezetbe tartoznak, melyekre vonatkozóan a 
helyi építési szabályzat az elhelyezhető 
rendeltetések kapcsán az OTÉK-ban 
meghatározottakra utal. A szabályzat 2. 
melléklete az alábbiak szerint határozza meg a 
telekalakítási és beépíthetőségi előírásokat: 

 
a terület műholdfelvételen 

  

Övezeti 
jel 

Beépítési 
mód 

Megengedett 
beépítettség 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 
épületmagasság/ 

párkánymagasság utcai 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség/ 

telekterület 

% m/m m/m2 

Vt-2 zártsorú 60 20 12,5/12,5 14/500 

Vt-3 zártsorú 60 20 8/8 14/400 

 



  

  
utcaképek a Hunyadi utca Eötvös tértől északra eső szakaszáróll

 
 
 
A Hunyadi utca Rozgonyi utcától északra eső, keleti oldala, 
Lk-2-z jelű kisvárosias lakóövezetbe tartozik. A Hunyadi utca 
érintett szakaszán 0 méteres előkert jelölt a hatályos 
szabályozási terven. A Rozgonyi utcai kereszteződéstől 
északra, a Hunyadi utca keleti oldalát érintő 
útszabályozással a megírás szerint 12 méter szélesség 
tervezett. Az útszabályozás által leválasztandó területeken 
megépített kerítések, térkő burkolatú gépkocsi parkolók, 
illetve kialakított előkertek találhatók. A Hunyadi utcán a 
közelmúltban történő, illetve jelenleg is tartó útfelújítási 
munkálatok bizonyítják, hogy a közlekedés a jelenleg 
meglévő útterület is megfelelően működök. 
 

a kérelmező társasház épülete, előkertje  

 
Hatályos szabályozási terv érintett közlekedési elemei  

A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek bővítését a Hunyadi János 
utca vonatkozásában a Rozgonyi utcától északra irányozza elő — a közterületi sáv keleti irányú, 
12m-re való bővítésére adva javaslatot. 
 



  
hatályos szabályozás terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 
Meglévő úthálózati elemek 

A módosítással kizárólag önkormányzati tulajdonú közúthálózati elemek érintettek. A Fő út (Eötvös 
tér) valamint a Király Pál utca között kapcsolatot teremtő Hunyadi János utca egyirányú forgalmi 
renddel üzemel északi forgalomáramlással. Az útszakasz kisforgalmú lakóutca, a keresztező utaknál 
kiépített csomópont nincs. A Fő út, valamint a Rozgonyi utca kétirányú, a vizsgált tömböt északi 
oldalon határoló Király Pál utca keleti irányba egyirányú.  

 
Tervezett módosítás  
 
A tervezett módosítás során a Hunyadi utca Rozgonyi úttól Királyi Pál utcáig tartó szakaszán az 
útszabályozás törlése javasolt, helyette építési vonal jelölésére kerül sor. E szakaszon az új építésű 
épületek a korábban jelölt útszabályozás vonalán – mely a tervezett építési vonal - helyezkednek el, 
csupán egy régi, rossz állapotú épület található e határvonalon kívül. A jelenlegi útterület a 
közlekedés számára megfelelő helyet biztosít, melyet a jelenleg folyó útfelújítási munkálatok is 
igazolnak. Ez miatt nem indokolt több közterület kijelölése az út számára, az utca azonban nem lesz 
szűk a telekhatártól 5 méterben meghatározott építési vonal miatt. Az útszabályozás törlése során 
figyelembe lett véve a Hunyadi és a Rozgonyi utca sarkán található társasház kérése is. Esetükben 
a hatályos terven lévő útszabályozás miatt leválasztandó terület határa nagyon közel esik a 
meglévő társasház épületéhez, illetve ezen a területen került kialakításra a közelmúltban 
térkövezett parkolójuk, kerítésük és az előkertjük is.  
A Hunyadi és a Rozgonyi utca kereszteződésétől délre eső szakaszon az új beépítésekre vonatkozó 
terveket figyelembe véve útszabályozás, illetve építési vonal került jelölésre. A szűk utca 
teresedésének biztosítása érdekében útszabályozás jelölése javasolt a 1224 hrsz.-ú telek területén 
az épület utcafront felőli határáig.  
 



 

a célterület környezetének közúthálózati elemei 

  

A vizsgált útszakasz a közelmúltban került 
felújításra megtartva egyirányú forgalmi rendjét. A 
fejlesztés kapcsán magántulajdonú ingatlanok nem 
lettek igénybe véve, illetve a burkolat felújítása 
során keresztmetszeti bővítés, a meglévő 
közterületi sávon kívül nem volt szükséges. 
Figyelembe véve az útszakasz úthierarchiai 
szerepkörét, valamint az épített környezet 
adottságait, a forgalom olyan mértékű 
növekedésére, amely az úton sávbővítést igényelne 
— hosszú távon sem kell számítani. 
 

 

 

 

 

 

 



  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 

 



7. A Hunyadi utca keleti oldalán a hátsókertekben lévő garázssor kiszabályozásának 
felülvizsgálata 
 

Módosítási program 

Magánszemély kezdeményezi a Hunyadi utcától keletre a 1415 hrsz.-ú telkét érintően, ezzel együtt 
a hasonló helyzetben lévő 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1414/2, és a 1416/2 hrsz.-ú telkek 
vonatkozásában a hátsókertekben jelölt garázssorok szabályozásának felülvizsgálatát.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A módosítással érintett terület a Hunyadi utca és a Rozgonyi utcák 
sarkától északkeleti irányban helyezkedik el. A terület Lk-2-z jelű 
kisvárosias lakóövezetbe sorolt, melytől keleti irányban K-közl-1 
jelű, különleges közlekedési övezet területe található, melyre 
vonatkozóan a helyi építési szabályzat az alábbiakat tartalmazza: 

29.§ 

(16) A „K-közl” jelű különleges nagykiterjedésű garázs övezetben 

személygépkocsi-tárolás (sorgarázs) célját szolgáló épületek helyezhetők 

el. 

A különleges közlekedési terület jelölése a már a 2006-ban 
elfogadott településrendezési terveken is szerepel és még ennél is 
korábbi tervi előzményekre vezethető vissza. A tervezett 
sorgarázsok a Berzsenyi utcai lakótömb gépjármű-elhelyezési 
problémáinak egy részére próbált megoldást biztosítani,azonban 
egy telek esetében került leválasztásra külön telek a sorgarázs 
számára, de az sem valósult meg.  

 a terület műholdfelvételen 

A településrendezési tervek módosítását kérelmező magánszemély tulajdonában álló 1415 hrsz.-ú 
telek jelenleg beépítetlen, a szabályozási terv alapján végrehajtott telekalakítással jelentősen 
csökken a területe, így sérti az érdekeit. Mivel a területen tervezett sorgarázs megépítése nem 
minősül közérdeknek, az önkormányzatnak nem áll módjában annak kisajátítása. A jelölt különleges 
közlekedési övezet területén jelenleg 6 méter szélességben zöldsáv található, mely a garázsok 
megépítésével megszűnne. A zöldterület megszűnése az ott élők életminőségének romlását 
okozhatná.  

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 



Tervezett módosítás 

 
A településrendezési tervek módosítása során javasolt a korábban részletezett érvek alapján a 
területen jelölt különleges közlekedési övezet megszüntetése. A megszüntetett övezet területét az 
Lk-2-z jelű kisvárosias lakóövezet területéhez javasolt csatolni a telekalakulatoknak megfelelően.  
 

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



8. A Kinizsi-Rákóczi Ferenc- Sugár-Arany János utcák által határolt tömbben az 
övezethatár felülvizsgálata 
 

Módosítási program ismertetése 

Kezdeményezik a Kinizsi - Rákóczi Ferenc – Sugár – Arany János utcák által határolt tömbben az 
övezethatár módosítását annak érdekében, hogy az Arany János utcai fejlesztési terület nagyobb 
egységet képezve a 1089/1 hrsz.-ú terület egészét tartalmazva legyen kialakítható, és ezzel 
összefüggésben a Kinizsi utca 31. számú épület megengedett legnagyobb épületmagassága 
növekedjen. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett tömb az Arany János utca, Sugár út, Rákóczi Ferenc utca és a Kinizsi utca által határolt 
területen található. A tömbben a hatályos terv szerinti Lk-1-z, Lk-2-z és Lk-7-z jelű kisvárosias 
lakóövezetek szerepelnek, melyeket tömbön belüli övezethatár választ el egymástól. Az 
övezetekben elhelyezhető építményekre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az OTÉK 12.§ 
szerinti építményeket engedélyezi. A telekalakítási és beépíthetőségi előírások az alábbiak szerint 
alakulnak: 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

Lk-1 zártsorú 50 20 8/8 6/200 

Lk-2 zártsorú 50 20 8/8 14/400 

Lk-7 zártsorú 50 20 5/5 14/400 

A három övezet a legnagyobb megengedett épületmagasságot és párkánymagasságot, illetve a 
kialakítható legkisebb telek méreteit illetően tér el egymástól. A tömbön belül mindegyik határoló 
utca felől 0 méteres előkert megtartása került előírásra. Útszabályozás az Arany János utcára 
vonatkozóan jelölt a szabályozási terven, mely szabályozásnak megfelelően a telekalakítás 
megtörtént. 
A jelenlegi szabályozás alapján a tömb déli részén, az Arany János utca felőli oldalon helyezhetők el 
a magasabb épületek, ahol a megengedett legnagyobb épület és párkánymagasság 8-8 méter. Az 
övezethatárok kötelező telekhatárok, ezért az 1093/1 és a 1099/1 hrsz.-ú telkek által alkotott kis 
alapterületű Lk-1 jelű övezet a többi telektől nem összevonható, ezért a tömb déli részének 
fejlesztése során az itteni övezethatár gátat jelenthet. 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 



 
A Kinizsi utca utcaképe a módosítási szándékkal érintett területen 

 

Tervezett módosítás 

A szabályozási terv módosítása során felülvizsgálatra kerültek az Lk jelű kisvárosias lakóövezetek 
normatív szabályai. A felülvizsgálat eredményeként Lk-1 és Lk-2 jelű zártsorú beépítéssel 
rendelkező kisvárosias lakóövezet került kijelölésre 5, illetve 8 méteres megengedett legnagyobb 
épületmagassággal. (ennek részletes bemutatására sor került a 3. fejezetben)  
A tömb déli, Arany János utca felőli fejlesztése várható hosszú távon, mivel az utca ezen szakasza 
egy nagyméretű tömb átvágásával jött létre. Az egységes fejlesztési terület megteremtése 
érdekében a tömb délnyugati sarkában lévő külön övezet (Lk-1-z) törlésre került. Az Lk-1 és Lk-2 
övezetek közti határ az 1088 hrsz.-ú telek északi határára tolódott és bővült az övezet területe az 
1082 hrsz.-ú telek keleti felének északi részével. Így a módosítások a korábbi szabályozáshoz 
képest nagyobb épületmagasság kialakítását teszik lehetővé a Kinizsi utca 29-33 számú épületek 
esetében. Az előzőek szerint módosított Lk-2 jelű övezet területén átfogóbb telekrendezés és 
fejlesztés valósítható meg.  
 



  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 

 

 



9. Az állatmenhelyet érintő útszabályozás felülvizsgálata 
 

Módosítási program ismertetése 

Az önkormányzat kezdeményezi az állatmenhelyet és szennyvíztisztító területét érintő közlekedési 
területek kiszabályozásának felülvizsgálatát. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett terület Nagykanizsa és Miklósfa 
városrészek között, a vasút mentén található. A 
hatályos szabályozás szerint K-ám jelű különleges 
állat-menhely és K-km jelű különleges közmű 
övezetek érintik a területet, melyet vasúti 
közlekedési, illetve mezőgazdasági övezetek 
vesznek körül. Az állatmenhely és a 
szennyvíztisztító területe között közlekedési 
terület, parkoló került kiszabályozásra. Az 
útszabályozás a szennyvíztisztító 0194/6 hrsz.-ú 
telkét érintően került jelölésre 16 méter 
szélességben, melyhez igazodva jelölt a területre 
vonatkozó beültetési kötelezettség. A parkoló 
kialakításához a szabályozási terv az 
állatmenhely 0194/3 hrsz.-ú telkéből írja elő a 
terület leválasztását.  

 
a terület műholdfelvétele 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 

Tervezett módosítás 

A módosítás során javasolt a jelenleg hatályos szabályozási terven jelölt közlekedési területek 
törlése. A szabályozási vonalak és a közlekedési terület jelölések törlésével az érintett útterület a 
szennyvíztisztító területéhez kapcsolódik, a parkoló területe pedig az állatmenhely területéhez kerül 
a telekhatároknak megfelelően. A módosítás során változik a beültetési kötelezettség határa is, 
követve az új szabályozást, illetve igazodva a meglévő állapotokhoz. A telek északkeleti részén 
található beültetési kötelezettség módosul, mivel a területen kialakított parkoló helyezkedik el, 
melyek mellett fásítás található. 
 



  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



10. Közlekedési terület felülvizsgálata az északi ipari park területén 
 
Módosítási program ismertetése 

Magánszemély kezdeményezi a közlekedési terület jelölésének felülvizsgálatát az északi ipari park 
területén annak érdekében, hogy a szabályozás módosításával az érintett terület egy részét 
megvásárolhassa és ott parkolót alakíthasson ki. 

 
Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A módosítással érintett terület Nagykanizsa és 
Palin városrész között található ipari parkban 
helyezkedik el, kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági övezetben. A településrendezési 
tervek módosítást kezdeményező tulajdonában 
a 4378/32 hrsz.-ú telek áll, melynek 
megközelítése a 4378/12 hrsz.-ú úton keresztül 
megoldott. A jelölt út hosszan benyúlik a 
4378/32 hrsz.-ú telek mellett, azonban más 
telek feltárását nem biztosítja, mely miatt 
indokolt lenne az útterület jelölése a hatályos 
terv szerinti területen.  

 

 
 a terület műholdfelvételen 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 
 
 
  



Tervezett módosítás 

 

A módosítás során javasolt a területről készült 
változtatási vázrajz alapján módosítani a 
településrendezési terveket. Ennek megfelelően 
az út területéből egy 13 méter hosszú szakasz 
kerül leválasztásra és átsorolásra a Gksz-1 
területhez. A módosítás lehetővé teszi a 
4378/32 hrsz.-ú telek tulajdonosának a terület 
megvásárlását és telkéhez csatolását a 
kérelmének megfelelően. A leválasztott 
területen parkoló kialakítását tervezi 
A módosítás nem hálózati szerepkörű utat érint, 
mely kikötéssel nem rendelkezik, 
tulajdonképpen egy zsákutca. E zsákutca 
rövidítése nem befolyásolja a közlekedési 
hálózatot, viszont lehetővé teszi a gazdasági 
terület fejlődését.  

 
 
 

változtatási vázrajz részlet 

 
 

  

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 



11. Király utca 35 körüli területek beépítése, építési vonal szabályozása 
 
Módosítási program 
 
Kezdeményezik a Király utca 35. házszámú terület és annak környékén lévő telkekre vonatkozóan a 
szabályozás felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a telek beépíthető legyen.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

 
A változtatással érintett terület Nagykanizsa belvárosától nyugatra, a Király utca és a Kalmár utca 
sarkán található. Érintettek a 34, 35/2 hrsz.-ú telkek, melyek a Vt-2-z jelű vegyes településközponti 
övezethez tartoznak. A helyi építési szabályzat 2. mellékletében az alábbi telekalakítási és 
beépíthetőségi előírások vonatkoznak a területre: 
 

Övezeti 
jel 

Beépítési 
mód 

Megengedett 
beépítettség 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
megengedett 

épületmagasság/ 
párkánymagasság utcai 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség/ 

telekterület 

Vt-2 zártsorú 60 20 12,5/12,5 14/500 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 
Az övezet területén a Király utcától öt méterre építési vonal jelölt. A 34 hrsz.-ú telken lévő épületet 
már elbontották, helyére új épületet terveznek építeni, a 33, 34 és a 35/2 hrsz.-ú telkek 
összevonásából létrejövő telek területére.  
 
A 35/2 hrsz.-ú telek a hatályos szabályozási 
terven szereplő művelési ág alapján 
közműterület, szennyvízelvezető csatorna 
halad rajta keresztül, melynek 
védőtávolsága a telek határáig tart. Ez miatt 
a telek beépítése nem lehetséges.  
 

 



Tervezett módosítás 

 
A kérelem vizsgálata során a 35/2 hrsz.-ú telken haladó szennyvízvezeték védőtávolságához 
javasolt a szabályozási vonal igazítása. Így megoldható, hogy a szennyvízvezeték és védőtávolsága 
ne építési övezetbe, hanem a közterületre kerüljön, ahol nem áll fenn annak a lehetősége, hogy 
ráépítenek. A 35/2 hrsz.-ú telek területének keleti részéből így kb. 2 méter szélességű terület 
marad a Vt-2 jelű övezet területén, míg a fennmaradó terület a közlekedési és közműterület 
övezetéhez kerül átsorolásra.  
 
 

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



12. Csengery utca 3799/9 hrsz.-ú ingatlant érintő magánút jelölés felülvizsgálata 
 

Módosítási program 

A 3799/9 hrsz.-ú telek tulajdonosa kezdeményezi a telken lévő javasolt magánútvonal jelölésének 
törlését, mivel a meglévő üzemépületének tervezett bővítése a magánút területével érintkezik. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A változtatással érintett terület Nagykanizsától délre, Miklósfa városrésztől északra található a 
Csengery utca mentén, gazdasági területeken. Az érintett 3799/9 hrsz.-ú telkek Gip-3-z jelű ipari 
gazdasági övezetbe tartozik. Az övezetre vonatkozóan a helyi építési szabályzat az OTÉK szerint 
elhelyezhető rendeltetésű épületeket engedélyezi. A helyi építési szabályzat 2. melléklete az alábbi 
telekalakítási és beépíthetőségi előírásokat tartalmazza:  
 

Övezeti 
jel 

Beépítési 
mód 

Megengedett 
beépítettség 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb 
megengedett 

épületmagasság/ 
párkánymagasság utcai 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség/ 

telekterület 

Gip-3 zártsorú 50 25 12,5/12,5 16/1000 
 
A telek nyugati és északi részén magánút kialakítási javaslat jelölt, melyre vonatkozóan a helyi 
építési szabályzat az alábbiak szerint rendelkezik: 

9.§ 

(11) Magánút közművesítési szempontból be nem építhető magánteleknek minősül, a magánút telkén haladó 

közmű bekötővezetéknek minősíthető, a mérőhely kialakítása a közhálózati csatlakozási helynél alakítandó ki. 

  

 

hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 
 

Tervezett módosítás 
Az alábbi beépítési javaslat alapján a 3799/9 hrsz.-ú telken meglévő épületet bővíteni kívánják 
északi és déli irányban. Az északi irányban tervezett bővítés területébe belelóg a hatályos 
szabályozási terven jelölt javasolt magánút szabályozási elem. A hatályos terven jelölt út észak-dél 
irányú szakasza, a 3799/8 hrsz.-ú magánút az ingatlan-nyilvántartási térkép alapján kialakításra, 
térképezésre került. A kialakult úthálózattal minden építési telek elérhető.     
 
 



beépítési javaslat  
 
A tervezett szabályozási tervről, illetve helyi építési szabályzatból törlésre kerül a magánút 
kialakítási javaslat. Ennek oka, hogy a szabályozási tervnek nem célja javasolt szabályozási elemek 
megállapítása.  
 

 

 
tervezett szabályozási terv  



13. Szent Imre u. 2276 hrsz.-ú ingatlan közlekedési területként történő szabályozása 
 

Módosítási program ismertetése 

Az önkormányzat kezdeményezi a Szent Imre utcában található 2276 hrsz.-ú ingatlan közlekedési 
területbe sorolását annak érdekében, hogy az ott jelen lévő parkolással kapcsolatos problémákat 
kezelni tudja. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett ingatlan Nagykanizsa belvárosi részén található a 
Szent Imre utca északi részén. A 2276 hrsz.-ú telek Vt-2-z 
jelű településközponti vegyes övezethez tartozik, azonban a 
telket közlekedési területként használják, személyautók 
parkolnak a területen. A Szent Imre utcában fizetni kell a 
parkolásért, azonban az önkormányzat nem kérhet érte díjat 
a területen, mivel az nem tartozik közlekedési területbe. Ez 
miatt sok esetben alakul ki kaotikus állapot. 
A 2276 hrsz.-ú telek alig több mint 12 méter szélességű és 
kb. 200 m2 területű, mely nem zárja ki a telek beépítését a 
jelenlegi szabályozás szerint. A telek azonban kapcsolatot tart 
a Szent Imre utca és az Zrínyi Miklós Általános Iskola belső 
udvara között, mely közlekedési kapcsolat fenntartandó. 

 
 a terület műholdfelvételen 

 
A hatályos szabályozás szerint a terület Vt-2-z jelű övezetére az alábbi előírások vonatkoznak: 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

Vt-2 zártsorú 60 20 12,5/12,5 14/500 

 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

  



Tervezett módosítás 

 
A módosítás során javasolt a 2276 hrsz.-ú telek közlekedési területbe sorolása annak érdekében, 
hogy az ott található parkoló megfelelően tudjon üzemelni, illetve közlekedési terület kijelölése 
fenntartsa az útkapcsolatot a tömb belsejében található iskola és a Szent Imre utca között.  
 

tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



14. A 649/18 hrsz.-ú út jelölésének felülvizsgálata  
 

Módosítási program 

Kérelem érkezett az önkormányzathoz az északi ipari park területén található 649/18 hrsz.-ú út 
jelölésének felülvizsgálatára, annak pontosítására, illetve a 649/62 hrsz.-ú úttal való kapcsolatának 
megteremtésére. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A település északi részén, a 7-es főút és az M7-es 
autópálya közötti területen található ipari parkban 
helyezkedik el az érintett út. A gazdasági terület a 
szabályozási terv alapján Gksz-2-sz jelű 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek közé 
tartozik, míg a szerkezeti terven ipari gazdasági 
területek közé sorolt. A hatályos szabályozási 
terven nem került jelölésre, illetve kiszabályozásra 
a 649/18 hrsz.-ú út északi irányú teleknyúlványa, 
mely a Vámház utca és Petőfi Sándor utcai 
kapcsolatot köti össze a Gleisdorf utcával. A 
helyszíni bejárás tapasztalatai és a műholdfelvétel 
alapján is látható, hogy a területen már aszfaltozott 
út van jelen.   

a terület műholdfelvételen 

  

hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 

A terület mellett meglévő raktárépület található, mely 
az útterület kijelölése során figyelembe veendő, mivel 
az azzal szemközti területen nem került még sor 
beépítésre. Az épület a hatályos terven, illetve az 
ingatlan nyilvántartási térképen nem jelölt. Az épület 
elhelyezkedéséről geodéziai felmérés készült, mely a 
jobb oldali képen látható a tervezett útszabályozással.  

 

 



Tervezett módosítás 

 
A módosítás során az érintett terület közlekedési területként történő jelölése javasolt annak 
érdekében, hogy az a szabályozási terv szintjén is biztosítsa a közlekedési kapcsolatot a terület 
északi és déli része között. Az út szélessége a gazdasági terület teherforgalmára való tekintettel 14 
méter szélességben kerül meghatározásra, továbbá az utca északi csatlakozásánál kerül a 
csomópont szélesítésre az optimális útcsatlakozás kialakítása érdekében.   

 

  

tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



15. Lazsnaki kastély területén az övezeti besorolás módosítása, illetve a tömbtől délre 
található ipari vágány kivétele 
 
Módosítási program 

Az önkormányzat kezdeményezi a Lazsnaki kastély telkének övezeti átsorolását annak érdekében, 
hogy annak értékesítése esetén kevésbé legyen korlátozott az ingatlan hasznosíthatósága. 
Kezdeményezik továbbá a kastély telkétől déli irányba található ipari vágány jelölésének törlését a 
szabályozási tervről. 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A Lazsnaki kastély Palin városrész déli részén található, 
az M7-es autópálya északi oldalán. A kastély évek óta 
üresen áll, nem tudta a város értékesíteni. A kastély 
épülete még felújítható, a kastélypark pedig értékes 
növényállománnyal rendelkezik. A terület jelenleg a Vi-
1-sz jelű vegyes intézményi övezethez tartozik, melyre 
vonatkozóan a helyi építési szabályzat állapít meg 
előírásokat.  
 
A szabályzat 25. §-ában az OTÉK 17. § előírásaira utal 
az elhelyezhető épületekkel kapcsolatban, mely az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
  

Intézmény terület *  

17. § *  (1) Az intézmény terület elsősorban igazgatási, 

nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló 

épületek elhelyezésére szolgál. 

 
a terület műholdfelvételen 

(2) Az intézmény területen elhelyezhető épület - az (1) bekezdésben foglaltakon kívül -: 

a) iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató, 

d) hitéleti és 

e) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(3) A (2) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára szolgáló lakás, továbbá más lakás a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon 

(önálló lakó vagy más rendeltetésű épületben meghatározott szintszám felett) alakítható ki. 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti erv részlet 



A helyi építési szabályzat 2. melléklete rendelkezik a beépítésre szánt területek telkeire vonatkozó 
telekalakítási és beépíthetőségi előírásokról, mely a Vi-1-sz jelű övezetre vonatkozóan az alábbiakat 
határozza meg: 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

Vi-1 
szabadon 

álló 
50 30 6/6 14/400 

 
Meglévő úthálózati elemek 

A módosítással kizárólag állami tulajdonú közúthálózati elemek érintettek. A felülvizsgálat tárgyát 
képező terület az M7 gyorsforgalmú út, valamint a 7551 jelű állami mellékút keresztezésének 
közvetlen környezetében található. A két út egymást külön szintben keresztezi, csomóponti 
kapcsolatuk nincs. A kastély közvetlen közúti kapcsolatát jelenleg a hajdani 74 számú főút egy 
rövid meghagyott útszakasza biztosítja, ami gyakorlatilag telekbejáró funkcióját tölti be. A 7551 
jelű Nagykanizsa – Korpavár összekötő út átlagos napi forgalma 6379 jármű/nap, melynek 3%-át 
alkotja teherforgalom. Hálózati szerepük szerint az M7 autópálya gyorsforgalmi út, az Alkotmány 
utca állami mellékút, a többi érintett útszakasz pedig helyi kiszolgáló út.  

 

a célterület környezetének közúthálózati elemei 

Hatályos szabályozási terv érintett közlekedési elemei  

A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek bővítését irányozta elő a 
célterület környezetében. Az északi ipari fejlesztési területek kelet-nyugati főfeltáró útja az 
autópálya északi oldalán, vele párhuzamosan került kijelölésre — nyugati vége a 7551 jelű 



összekötő út keresztezésénél csatlakozott az állami úthálózathoz. A helyi gyűjtőút nyomvonala 
mellett, azonos közlekedési sávban új iparvasút építése is előirányzatként szerepelt, azonban annak 
keleti, iparterületi szakasza a korábbiakban már törlésre kerül. 

 

Tervezett módosítás 
A módosítás során cél a szabályozás oly módon való meghatározása, mellyel a terület potenciális 
hasznosítási lehetőségei mind kiaknázhatók. Az önkormányzat szándéka a terület értékesítése, 
ennek érdekében javasolt a területet K-i jelű különleges övezetbe sorolni, melyre vonatkozóan a 
helyi építési szabályzat az alábbiakat tartalmazza: 
 

30.§  
(10) A „K-i” jelű különleges rekreációs, idegenforgalmat vonzó övezetben kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, közösségi szórakoztató épületek, sportépítmények, kemping, üdülőtábor 
valamint ezek működéséhez szükséges gazdasági és tároló épületek, szállásépületek, 
a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el. 

 

övezet 
jele 

 
beépítési 

mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 

épületmagasság/ 
utcai párkány-

magasság/ 
homlokzatmagas

ság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség és 
telekterület 

Különleges terület 

K-I  
szabadon 

álló 
40 40 12,5 / - / 12,5 

OTÉK 
szerinti 
6,25 m 

50/5000 

 
 
A kastély déli oldalán tervezett közlekedési építmények területigényének felülvizsgálata jellemzően 
az iparvasút törlése kapcsán releváns. A közúti létesítmények tervezett struktúrájában nem történt 
változás. A hatályos szabályozás szerint kijelölt közlekedési sáv szélessége 40m-ben volt 
meghatározva, azonban a gyűjtőút megépítéséhez ilyen mértékű terület igénybevételre nincs 
szükség. A helyi gyűjtőút kategóriának megfelelően 30m szélességű sáv, közlekedési célú 
felhasználást irányoztuk el, a kastély déli szomszédságában a nyomvonal kis mértékű elhúzásával. 
A változtatással tehát a közúthálózatot érintő koncepcionális módosítás nem történt — kivéve a 
vasúti iparvágyán teljes törlése, amelynek első lépései az előzőekben már elfogadásra kerültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
tervezett szabályozási terv 

 

 
tervezett szerkezeti terv 

 



16. Bagolai Művelődési Ház játszóterére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata 
 

Módosítási program 
Az önkormányzat kezdeményezi a Bagolai Művelődési ház telkén kialakított játszótér zöldfelületként 
történő szabályozását, illetve a terület leválasztását az intézmény telkéről.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Nagykanizsa délkeleti részén, Bagola településrészen a 
Csalogány köz és a Bagoly utca sarkán helyezkedik el a 20119 
hrsz.-ú telek, melyen a Bagolai Művelődési Ház áll. Az 
intézmény területén kialakításra került egy játszótér, mely 
közhasznú, viszont az intézmény területén található. Az 
intézmény felmerülő problémája, hogy a játszótérnek jelenleg 
nincsen üzemeltetője, így egy esetleges baleset során vélhetően 
a Kanizsai Kulturális Központ lesz a felelős, mint a terület 
tulajdonosa. A játszótér telkének leválasztása lehetővé teszi azt, 
hogy a terület az üzemeltető tulajdonába kerüljön.   

 

a terület műholdfelvételen  

A 20119 hrsz.-ú telek Lf-1-o jelű övezetbe tartozik. A helyi építési szabályzat az övezetben 
elhelyezhető építmények elhelyezhetőségével kapcsolatban az OTÉK előírásaira utal. A helyi építési 
szabályzat 2. melléklete az alábbiak szerint határozza meg a telekalakítási és beépíthetőségi 
előírásokat: 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

Lf-1 
oldalhatáron 

álló 
30 40 5/5 14/900 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos településszerkezeti terv részlet 

 
A hatályos szabályozási terv szerinti övezeti besorolás nem teszi lehetővé a terület jogi rendezését, 
ugyanis a kialakítható legkisebb telekterület 900 m2.   



Tervezett módosítás 
A módosítás során javasolt a területen a játszótér területének leválasztása és zöldterületként 
történő szabályozása. A leválasztott terület tervezett besorolása Z-Kk jelű közkert, melyre 
vonatkozóan a tervezett helyi építési szabályzatban az alábbiak szerepelnek: 
 

Zöldterület 

36. § 

 

(1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést 
szolgálja. 
 
(2) A „Zkk” jelű közkert övezetben és a „Zkp” jelű közpark övezetben elhelyezhető a terület 
rendeltetésszerű használatához szükséges 
a) vendéglátó,  
b) kulturális és  
c) közösségi rendeltetésű építmény. 
 
(3) A „Zkk” jelű közkert övezetek és a „Zkp” jelű közpark övezetek telkein az építési használat 
megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek 
meghatározásra.  
 
(4) Új közpark, közpark-felújítás, valamint közparkon belül 100 négyzetméternél nagyobb 
térburkolat létesítése csak kertépítészeti terv alapján valósítható meg. 

 
 
A tervezett helyi építési szabályzat 2. melléklete szerint az alábbi telekalakítási és beépíthetőségi 
szabályok vonatkoznak a leválasztott területre: 
 

övezet 

jele 
  

beépítési 
mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb beépítési 

magasság  
épületmagasság/ 

utcai párkány-
magasság/ 

homlokzatmagasság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség és 
telekterület 

Zöldterület 

Z-kk   
szabadon 

álló 
2 90 3,5 / - / - 3 m nem korlátozott 

 
A művelődési ház telke Vt-1 jelű településközpont vegyes övezetbe kerül besorolásra, mely övezet 
megfelelő a telek jelenlegi beépítettségét tekintve. A telken további bővítés, fejlesztés nem várható.   
 



  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 
 



17. Kossuth Lajos tér 2381/3 hrsz.-ú telek „kt” részének szabályozási terven történő 
jelölése 
 

Módosítási program  
Az önkormányzat kezdeményezi a 2381/3 hrsz.-ú telek „kt” művelési ágú részének zöldterületként 
történő jelölésének vizsgálatát, illetve a hiányzó övezethatárok pótlását a korábban hatályos 
terveknek megfelelően.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A módosítással érintett terület a Kossuth Lajos 
tértől nyugati irányban található, a Kisfaludy 
Sándor utca- Batthyány utca - Bajza utca által 
határolt tömbben. Az érintett telek a hatályos 
terven közlekedési terület megjelöléssel 
szerepel, melynek déli része szabályozási 
vonallal leválasztásra került. A leválasztott rész 
„kt” jelöléssel van ellátva, mely közterületként 
szabályozott. A terület jelenlegi övezeti 
besorolása a hiányzó övezethatárok miatt nem 
dönthető el egyértelműen. A hatályos 
szabályozási terven a 2381/3 hrsz.-ú telektől 
északra és délre Ln-3-z jelű nagyvárosias 
lakóövezetek találhatók.  

 
 a terület műholdfelvételen 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 

 
A hatályos szabályozási és szerkezeti terv nincs szinkronban egymással, a közlekedési területet a 
településszerkezeti terv nem jelöli.   
A 2381/3 hrsz.-ú terület déli része a korábban hatályos szabályozási terven zöldterületként jelölt, 
jelenlegi hasznosítása alapján parkolóként szolgál.   
 
 

 



  
korábban hatályos szabályozási terv részlet a terület jelenlegi hasznosítása 

 
 
Tervezett módosítás 
 
A 2381/3 hrsz.-ú telek déli részének szabályozása a javaslat szerint törlendő. A telek 
területfelhasználása a javaslat szerint egységesen közúti közlekedési és közműterületként jelölt a 
valós hasznosításnak megfelelően.  
 

 

 
 

tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 
 



18. Bagolai hulladéklerakó védőtávolságon belüli beépíthetőségének szabályozása 
 

Módosítási program 
Az önkormányzat kezdeményezi a Bagolai hulladéklerakó védőterületére vonatkozó szabályok 
meghatározását, elsősorban a védőtávolságon belüli beépíthetőségre vonatkozóan. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

 
A hulladéklerakó területe Bagola városrésztől délkeletre, a 61-es főút mentén található. A 
hulladéklerakó területe K-hu jelű különleges hulladéklerakó övezetébe tartozik, melyre vonatkozóan 
a helyi építési szabályzat 29. § (11) bekezdése az alábbi előírásokat fogalmazza meg: 

(11) A „K-hu” jelű különleges hulladékkezelő, -lerakó övezetben – a 3472/22 hrsz ingatlan kivételével - a 

hulladékgyűjtő udvar, hulladéklerakó, komposztáló telep üzemi és kiegészítő építményei helyezhetők el. A 3472/22 

hrsz ingatlanon a hulladékgyűjtő udvar építményein kívül igazgatási kereskedelmi és szolgáltató épületek helyezhetők 

el.  

 
Az övezet beépíthetőségi és telekalakításai előírásaira vonatkozóan a helyi építési szabályzat 2. 
melléklete az alábbiak szerint rendelkezik: 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

K-hu 
szabadon 

álló 
40 40 12,5/12,5 30/5000 

A település hatályos szabályozási tervén a hulladéklerakó területe körül védőtávolság jelölt, melyre 
vonatkozóan a jelölést a szabályozási terv jelmagyarázata „védőterület határa” megnevezéssel 
tartalmazza. A helyi építési szabályzatban viszont a hulladéklerakó védőtávolságára vonatkozóan 
nem kerültek meghatározásra előírások.  
A dokumentáció 5.6. fejezetében részletesen bemutatásra kerül a hulladéklerakó védőtávolságára 
vonatkozó vizsgálat, és annak módosítása. A módosítás során a védőterület csökkentésére és 
módosítására került sor.  

  
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 



A szabályozási terv és a területről készült műholdfelvétel alapján a védőterületen belül jelenleg nem 
történt beépítés, azonban a védőterület határa közel van a Bagolai településrész határához, illetve a 
Nagybagolai-hegy zártkerti ingatlanjaihoz. A település hulladéklerakó védőterületére történő 
terjeszkedése esetén, annak negatív hatásait érzékelhetik az oda települők, mivel a védőterületre 
vonatkozóan nincsenek korlátozások meghatározva. 
 

Tervezett módosítás 
Javasolt a módosítás során előírásokat megfogalmazni a hulladéklerakó védőtávolságának 
területére vonatkozóan, így a tervezett helyi építési szabályzat védőterületekre vonatkozó előírási 
között az alábbi előírás szerepel:  
 

18.§ 
(8) A regionális hulladékkezelő és lerakó telep szabályozási tervben jelölt telekhatártól 
számított 500 méteres védőtávolságán belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, 
szociális és igazgatási célú épület nem helyezhető el, kivéve a telepítésre kerülő, illetve már 
működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.  



19. A 6042 és a 6043 hrsz.-ú telkeket érintően a szabályozás felülvizsgálata 
 

Módosítási program 
Magánszemély által beadott kérelem alapján javasolt a 6042 és a 6043 hrsz.-ú telkeket érintő 
szabályozás felülvizsgálata.  

 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett terület Kiskanizsa településrész 
délnyugati részén, a Szepetneki utca és a Szokol 
utca kereszteződésétől délre található. Az 
érintett telek Lf-1-o jelű övezetbe tartozik. A 
telket útszabályozás érinti, mely útterülettől 
délre Lke jelű fejlesztési terület jelölt, melyre 
vonatkozóan szabályozási terv készítendő. Ebből 
kifolyólag a szabályozással érintett Szokol utca 
lesz a megvalósuló fejlesztés során a terület 
egyik feltáró útja.  
A 6042 hrsz.-ú telek tulajdonosa a kialakított út 
területére építette fel lábazatos kerítését, mely 
kerítés határa alapján telekalakítást hajtana 
végre.  

 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 
Hatályos szabályozási terv érintett közlekedési elemei  

A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek strukturális bővítését nem 
irányozta elő, azonban a Szokol utca területének szélesítését tartalmazza. Az útszakasz északi 
részén kialakult 16m-es szélességet biztosítja déli irányba, egészen a 7341 hrsz.-ú út 
csatlakozásáig. Ez a szabályozás a 6042 hrsz.-ú telek dél-nyugati sarkát igénybe vette. 



A területtől délre elhelyezkedő kertvárosi lakóterületi 
fejlesztésre a továbbiakban is igényt tart az önkormányzat, 
bár azt egy korábbi településrendezési terv módosítás során 
már törölték, majd a 2017-ben készült új településrendezési 
terveken került ismételten jelölésre. A fejlesztési terület 
fenntartása miatt az útszabályozás csak minimálisan 
módosítható.  
 
 
 
 
 

 
hatályos szerkezeti terv részlet  

 

Meglévő úthálózati elemek 

A módosítással közvetlenül érintett Szokol utca önkormányzati tulajdonú kiszolgáló út. A 
lakóutcaként funkcionáló szakaszának hossza jelenleg 80m, ettől délre, és keletre mezőgazdasági 
területeket feltáró földútként használatos. A Szokol utca északi végén a 6834 jelű Nagykanizsa – 
Molnári összekötő úthoz csatlakozik egyszerű útcsatlakozással. A Szepetneki út állami mellékút, a 
felülvizsgálattal közvetlenül nem érintett. 

 

a célterület környezetének közúthálózati elemei 

 

 



Tervezett módosítás 

A 6042 helyrajzi számú lakóingatlan 
kerítése a telekhatárán kívül épült meg, így 
a hatályos szabályozás törlésén túl, a 
meglévő közterületi sáv is igénybe lett 
véve. A módosítás során a rendelkezésre 
bocsátott vázrajz alapján javasolt az 
útszabályozás módosítása a telek nyugati 
oldalán. A hosszú távú településtervezési 
koncepciót figyelembe a Szokol utca lesz 
hivatott feltárni a tőle délre lévő jelenleg 
mezőgazdasági — a tervek szerint 
lakóterületeket, így a szélességét legalább 
12m-ben határoztuk meg. A szükséges 
területsáv kijelölése az 5929/2 hrsz.-ú 
(jelenleg közterületi ingatlan) igénybe 
vételével biztosítható.  
A fejlesztési terület mindemellett elérhető a 
Bajcsai úthoz kapcsolódó, jelenleg 
mezőgazdasági útként funkcionáló 
közlekedési területről is, mely a 6042 hrsz.-
ú területnél csatlakozik a módosítással 
érintett Szokol utcához.  

 

 

 
 
A területen szerepel a szabályozási terv készítendő jelölés, mely biztosítja, hogy a fejlesztési 
szándék reálissá válása esetén a terület feltárása kellő részletességű vizsgálat után alakulhasson ki, 
azonban a megfelelő feltárást biztosító úthálózat jelölése a tervezés jelenlegi szintjén is jelölendő. 

 



 tervezett szabályozási terv 
 

 tervezett szerkezeti terv 
  
 



20. A Teleki utca északi oldalán lévő Vt-3-z jelű övezetek felülvizsgálata 
 

Módosítási program 

Az önkormányzat kezdeményezi a Teleki utca északi részén, az Eötvös tér felőli végén lévő tömbök 
esetében a Vt-3-z jelű övezeti besorolás módosítását, mivel a hatályos szabályozással ellentétben 
nem zártsorú beépítésű a terület.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett terület Nagykanizsa belvárosától keleti irányba található. A terület Vt-3-z jelű övezethez 
tartozik, melyre vonatkozóan a helyi építési szabályzat 24.§-a az OTÉK 16.§-a szerinti épületek 
elhelyezését engedélyezi. A beépíthetőségi és telekalakítási szabályokat a helyi építési szabályzat 2. 
melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

Vt-3 zártsorú 60 20 8/8 14/400 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 
 
Az övezet szabályozása alapján az övezet 
beépítési módja zártsorú, azonban a terület 
beépítési módja a valóságban szabadon álló. A 
terület nagy forgalmú út mentén helyezkedik 
el, bevásárlóközpontok, egyéb szolgáltatások 
találhatók itt. A településközponti vegyes 
övezeti besorolás megfelelő a meglévő 
rendeltetések kapcsán, azonban a zártsorúként 
történő szabályozás akadályozza a terület 
fejlődését. A terület jelenlegi szabályozása 
lakóházak elhelyezését is lehetővé teszi a nagy 
forgalmú út mentén.  

 hatályos szerkezeti terv részlet 

Tervezett módosítás  

A tervezett módosítás során javasolt a terület Vt-3-z jelű településközpont vegyes övezetről Gksz-2 
jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe történő átsorolása. A zártsorú beépítési mód 
okozta fejlesztési korlátozás az övezeti átsorolás során megszűnik, mivel a terület új övezetének 
előírásai között szabadon álló beépítési mód szerepel. A nagy forgalmú Teleki utca mentén nem 



javasolt lakóépületek megjelenése, mely a jelenlegi szabályozás szerint megengedett. Ez okból 
kifolyólag tervezett a terület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe történő átsorolása. 
A tervezett helyi építési szabályzat 2. melléklete az alábbi telekalakítási és beépíthetőségi 
szabályokat állapítja meg a területre vonatkozóan: 

övezet 
jele 

 
beépítési 

mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 

épületmagasság/ 
utcai párkány-

magasság/ 
homlokzatmagas

ság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Kereskedelmi szolgáltató terület 

Gksz-2  
szabadon 

álló 
40 20 8 / - / - 4  25/2000 

 

 
tervezett szabályozási terv 

 
tervezett szerkezeti terv 



21. Eötvös tértől délnyugatra található tömb (HSMK) szabályozásának felülvizsgálata  

 

Módosítási program  

Az önkormányzat kezdeményezi az Eötvös tértő délre lévő tömb szabályozásának módosítását, a 
tömböt kettészelő út közlekedési területként történő jelölését, valamint a tömb keleti és nyugati 
felén az eltérő rendeltetésnek megfelelő szabályozás alkalmazását.  

 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 
 
Az érintett terület Nagykanizsa belvárosában 
található, a Széchenyi tértől keleti, az Eötvös tértől 
délnyugati irányban. A tömb területén a 2449/2, 
2449/3, 2449/4, 2449/6, 2466, 2468/1, 2468/2 
hrsz.-ú telkek találhatóak.  
A tömböt észak-déli irányban út szeli ketté, 
melynek déli részéhez parkoló terület kapcsolódik. 
A tömb nyugati felén kereskedelmi és kulturális 
intézmény, a Hevesi Sándor Művelődési Központ 
helyezkedik el. A tömb keleti felén U alakban 
kialakított társasház található, mely épület területe 
úszótelekként leválasztott, udvara önkormányzati 
tulajdonú közterület. Az udvar területe sorompóval 
lezárt, az ottani parkolókat és utat a lakók 
használják. 

 

 
a terület műholdfelvételen 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

A tömbben Vt-4-z jelű településközponti vegyes övezet jelölt, mely kódot hibásan a helyi építési 
szabályzat nem tartalmazza, így arra vonatkozóan a helyi építési szabályzat 2. melléklete 
telekalakítási és beépíthetőségi előírásokat nem fogalmaz meg. 
A tömb nyugati oldalán útszabályozás jelölt, mely út mellett 5 méteres előkert elhagyása 
szükséges. A tömb többi részén az előkert megengedett legkisebb mérete 0 méter. A hatályos 
terveken látható, hogy a szabályozási és szerkezeti terv nincs összhangban, a tömböt nyugatról 
határoló szabályozási terv szerinti közlekedési terület és zöldterület a szerkezeti terven 
településközpont vegyes övezetként jelölt.  
 

Tervezett módosítás 

A módosítás során javasolt a tömbön áthaladó 2449/8 hrsz.-ú út közlekedési területként történő 
szabályozása. A közlekedési terület határait a lakóház udvara felőli szakasz kivételével meglévő 



telekhatárok képezik. Az udvar felőli szakasz szabályozási vonalának elhelyezéséhez geodéziai 
felmérés készült, mely felmérés során a meglévő járda bemérésre került, a szabályozási vonal 
ehhez igazodik.   
Az úttal kettéválasztott tömb keleti fele a tényleges rendeltetésének megfelelően, az ott található 
lakóépület méretét, a beépítettséget figyelembe véve Lk-4 jelű kisvárosias lakóövezetbe került, 
mely övezet a tömbtelkes beépítés szerint került szabályozásra. A tömb nyugati felének 
szabályozása a tényleges rendeletetésnek megfelelően Vi-1 jelű intézményi területként 
szabályozott.  
 

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 
 
 



22. A Miklósfai temetőhöz vezető és a temető előtti gyalogút szabályozása 
 

Módosítási program 

Az önkormányzat kezdeményezi a Miklósfai temetőhöz vezető és a temető előtti gyalogút 
szabályozásának felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a gyalogút a jelenlegi állapotnak 
megfelelően kerüljön jelölésre a településrendezési terveken. 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

 

A módosítással érintett terület Nagykanizsa déli 
részén, Miklósfa településrészen található. A 
temetőhöz, mely dombon található a Miklósfai 
utcáról gyalogosan lehet feljutni egy 
lépcsősoron. A lépcső végétől a temetőig 
közlekedési terület került kiszabályozásra 4 
méter szélességben, továbbá a temető keleti 
oldalán kialakítandó magánút jelölés található, 
mely szintén 4 méter szélességben 
meghatározott. A temető déli határán a 
kiszabályozott út szélessége 6 méter, mely 
szabályozás a temető telkéből kötelez 
leválasztásra. A Nagykerteki utcáról gépjárművel 
is el lehet jutni földúton a temető délnyugati 
részéhez csatlakozó kiszabályozott 
útkapcsolaton keresztül, mely 12 méter 
szélességű. A temető területe a 30198 hrsz.-ú 
telken található, mely K-te jelű különleges 
temető övezetbe sorolt.  

 

 

a terület műholdfelvételen 

 

A hatályos szabályozási terven látható, hogy a temető körül telepítendő, kiegészítendő fasor került 
jelölésre. A műholdfelvétel alapján a jelölés egy hiányos fasort ábrázol, melynek egy részén a fák 
pótlása szükséges.  

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

A hatályos szabályozási és szerkezeti terv itt sincs szinkronban egymással, ugyanis a temető 
nyugati és keleti oldal mentén közlekedési területet jelöl a szerkezeti terv, melyet a szabályozási 
terv nem tartalmaz. A szabályozási terv szerint a temető telkét körben fásítani kell.  

 

  



Tervezett módosítás 

A módosítás során javasolt a közlekedési 
terület szabályozásának módosítása a 
jelenlegi használatnak megfelelően. A 
területről geodéziai felmérés is készült, 
mely változtatási vázrajz alapján javasolt a 
közlekedési területek szabályozása.  
A telepítendő fasor szabályozási elemet 
javasoljuk a beültetési kötelezettségű 
terület jelölésre módosítani és azt a 
meglévő táji, természeti adottságoknak 
megfelelően jelölni a terven, a telek 
nyugati részén, ahol jelenleg is parkoló 
működik nem javasoljuk a beültetési 
kötelezettséget jelölni.   

 

 
 a területről készült változtatási vázrajz 

 
 

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 
  



23. A Pásztor utca és a tőle északra fekvő tömb útszabályozásának felülvizsgálata 

 

Módosítási program 

Magánszemély kezdeményezi a Pásztor utcát érintő útszabályozás felülvizsgálatát, lehetőség szerint 
a szabályozás módosítását annak érdekében, hogy a tulajdonában álló 13492 hrsz.-ú telkét 
megoszthassa és értékesíthesse. 

 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett terület Nagykanizsa keleti részén található, a 61-es főúttól nyugati irányban. A területen 
kertvárosias lakóterületek találhatóak. Az kérelmező telke Lke-1-o jelű kertvárosias lakóövezetbe 
tartozik, melyre vonatkozóan a helyi építési szabályzat 2. melléklete az alábbiak szerint határozza 
meg a telekalakítási és beépíthetőségi előírásokat: 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

Lke-1 
oldalhatáron 

álló 
30 40 5/5 16/700 

 

 
hatályos szabályozási terv részlet az érintett 

telekről 

A 13492 hrsz.-ú ingatlan területe a hatályos 
állapot szerint 2667 m2, mely a kiszabályozott 
útterületek leválasztása után 1632 m2-re 
csökkent. A tulajdonos e szabályozásnak 
megfelelően kialakította a telkét, és bár az 
övezetre vonatkozó normatív szabályozás szerint 
azt szándékainak megfelelően tovább is oszthatná, 
kérelmezte annak felülvizsgálatát, hogy 
biztosítható-e a telkének kisebb mértékű 
útszabályozással való érintettsége. Szándékai 
szerint ugyanis telkét megosztaná még kétfelé és 
azt lakótelkekként értékesítené. A nagyobb telkek 
kialakulása településszerkezeti szempontból is 
előnyösebb.  
A hatályos szabályozás szerint az út szélessége 20 
méter. 

 
hatályos szabályozási terv részlet a környező úthálózattal 



 
 

 
hatályos szerkezeti terv részlet 

 

Hatályos szabályozási terv érintett közlekedési elemei  

A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek strukturális bővítését 
jellemzően a vizsgált területtől keletre irányozta elő. A lakóterületek kiterjesztése a 61. számú főút 
városi elkerülő szakaszáig tart, új úthálózat kialakításával. Ennek eleme a Pásztor utca keleti irányú 
meghosszabbítása. A hatályos szerkezeti terv szerint az út közvetlen kapcsolatot fog teremteni a 
városrész, valamint a főút között. Az út kijelölt szabályozási szélessége 16m-22m. Az észak-déli 
tengelyű Szabadhegy utca szintén területszélesítéssel érintett, az előirányzat szerint 12m-14m-rel. 
Az 13492/1 helyrajzi számú ingatlan mindkét vonatkozásban érintett. 

 
Meglévő úthálózati elemek 

A célterület Szabadhegy városrész helyi kiszolgáló útjait érinti. A Pásztor utca és a Szabadhegy utca 
egyaránt önkormányzati tulajdonban vannak. A Szabadhegy utca mindkét oldalán családi házas 
beépítés található. A Pásztor utca nyugati szakaszán a beépítés ütemesen halad, a keleti oldalon 
egyelőre mezőgazdasági területeket tár fel. Utóbbi részen kiépített infrastruktúra egyelőre nincs. 



 

a célterület környezetének közúthálózati elemei 

Tervezett módosítás 

A Pásztor utca keleti irányban új lakóterületeket tárna fel, mely lakóterületi fejlesztésből a 
telekosztás valósult meg egyelőre. A nyugatra lévő Alsószabadhegyi út nyugati oldalának beépítése 
és a keleti oldalának továbbépítése valószínűleg korábban megvalósul, mint ez a fejlesztés a nagy 
beépítetlen terület közepén. Előbbi fejlesztés és beépítés a kompakt városszerkezet szempontjából 
is előnyösebb adottságú.  
A módosítás tárgyát képező kérés a Pásztor utca nyomvonalának kismértékű korrekciójával, 
valamint az előzetesen meghatározott szélességének csökkentésével valósítható meg. Tekintettel az 
útszakasz kapcsolati funkciójára, és az ennek kapcsán feltételezhető rendszeres autóbusz 
közlekedésre, a szabályozási szélességet minimum 16m-ben határoztuk meg. A nyomvonal 
kismértékű kimozdítása a nyugati oldalon lévő 13443/3 hrsz.-ú telket érintő szabályozást is 
módosította. A Szabadhegy utca szabályozásának módosítása nem volt indokolt. 
 

 
közlekedési építmények javasolt elhelyezése 



 
 

 
tervezett szabályozási terv  

 

 
tervezett szerkezeti terv 



24. Palin 4331/3 hrsz.-ú ingatlant érintően az övezeti besorolás felülvizsgálata 
 

Módosítási program 

Magánszemély kezdeményezi Palin városrészben a tulajdonában álló, különböző övezetek 
területéhez tartozó telkek összevonhatóságának biztosítása érdekében az övezeti besorolások 
felülvizsgálatát, lehetőség szerinti módosítását. 

 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett terület Palin városrész központi részén, az Alkotmány utca és a Gesztenyés utca sarkán 
található. A kérelmező tulajdonában álló 4332/1 és a 4331/3 hrsz.-ú telkek Lke-1-o jelű, a 4332/2 
hrsz.-ú telek Lke-2-o jelű kertvárosias lakóövezethez tartozik. Az övezetek között elhelyezkedő határ 
miatt a kérelmező nem tudja összevonni a telkeit. A helyi építési szabályzat 2. melléklete az alábbi 
telekalakítási és beépíthetőségi előírásokat határozza meg a fenti övezetekre vonatkozóan: 
 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

Lke-1 
oldalhatáron 

álló 
30 40 5/5 16/700 

Lke-2 
oldalhatáron 

álló 
30 40 5/5 16/500 

  

 
 

hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 
A Lke-1 és az Lke-2 jelű kertvárosias lakóövezetek csupán a kialakítható legkisebb telekterületben 
térnek el egymástól. A két övezet indokoltsága felülvizsgálatra került a módosítás során. Lke-1 és 
Lke-2 jelű kertvárosias övezetek Palin, illetve Sánc városrészben találhatóak. A szabályozási terven 
Lke-2 jelű övezetbe tartoznak a kisebb méretű telkek, míg az Lke-1 övezetbe a nagyobb méretű 
telkek a következő oldalon található térképeknek megfelelően. 
 



 

 
 

 

 

  
Lke-1-o és Lke-2-o jelű kertvárosias 
lakóövezetek Palin településrészen 

Lke-1-o és Lke-2-o jelű kertvárosias lakóövezetek 
Sánc városrészben 

 
 
 
A tömb északi részén a 4331/1 és a 4331/3 
hrsz.-ú telkek Vt-9-z jelű övezet jelölt. Az 
érintett településrészen a lakóterületek 
dominálnak, csupán elszórtan található más 
funkciójú épület. A Vt-9-z jelű településközponti 
vegyes övezethez tartozó két telek jelenleg 
beépítetlen füves területek. Palin városrészben 
a területen egyedileg került kijelölésre 
településközponti vegyes övezet, hasonló 
elhelyezkedésű tömbök területén nem. 
A tömb területén meghatározásra került az 
építési hely határa, mely az Alkotmány utcától 
40 méter távolságon jelölt. 
 
 
 
 
 

 
a terület műholdfelvételen 

 
 
 
 



Tervezett módosítás 

 

A módosítás során javasolt az érintett, Alkotmány utca - Gesztenyés utca-Majorkert utca – Förhénc 
utca – Szálfa utca által határolt tömb teljes területének Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe 
sorolása, továbbá a tömb északi részén jelölt településközponti vegyes övezet törlése.  
A tervezett módosítással a kérelmező összevonhatja telkeit, továbbá a kisebb kialakítható 
telekmérettel rendelkező telkek megszüntetése megakadályozza a telkek elaprózódását a területen. 
A két kertvárosias lakóövezet vizsgálata alapján megállapítható, hogy az övezetek kijelölésekor 
elsősorban a telkek jelenlegi méreteit vették elsősorban figyelembe, nem pedig a jövőbeni kedvező 
telekstruktúra kialakulásának biztosítását.  
A tömb északi részén jelölt településközponti vegyes területfelhasználás a tervezett 
településrendezési terveken történő jelölése nem javasolt, ehelyett a kisméretű, beépítetlen telkek 
területe a kertvárosias lakóterület övezetéhez sorolandó.  

 

  
tervezett szabályozási terv tervezett szerkezeti terv 

 



25. Az Északi Ipari Park területén lévő 649/27, 649/62 hrsz.-ú utak szabályozásának, 
illetve a 649/94 hrsz.-ú ingatlant érintő útszabályozás felülvizsgálata 
 

Módosítási program 

Az önkormányzat kezdeményezte az Északi Ipari park területén lévő 649/94 hrsz.-ú telek nyugati 
részét érintő útszabályozás módosítását.  

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

Az érintett terület a hatályos szabályozási terven Gksz-2-sz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
övezetként szabályozott, a szerkezeti terven azonban ipari gazdasági területfelhasználással jelölt. A 
településszerkezeti terv a tömbfeltáró utakat sem jelöli közlekedési területként. A hatályos 
szabályozási és szerkezeti terv között ellentmondás van. 
A 649/94 hrsz.-ú területet - mely jelenleg beépítetlen – a hatályos tervben útszabályozás érinti.    

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

Meglévő úthálózati elemek 

Nagykanizsa Ipari Parkjának belső, részben 
kiépített úthálózata érintett, közvetlenül a 649/94 
hrsz.-ú területet határoló Csáktornya utca, Lendva 
utca, valamint Gelence utca. Mindhárom út 
önkormányzati tulajdonban van, illetve nagy 
részben szilárd aszfalt burkolattal ki vannak építve. 

Hatályos szabályozási terv érintett közlekedési 
elemei  

A hatályos szabályozási terv az érintett utakat a 
kiépült nyomvonalak mentén, jellemzően 12m-
16m szélességgel jelöli ki. A közvetlenül érintett 
útszakaszok vonalvezetése meglehetősen 
rendezetlen, de mivel jórészt kiépítettek, (egyéb 
megfontolás híján) azok rendezését, korrekcióját 
nem tartjuk szükségesnek. Ezek az utak önálló 
telekkel rendelkeznek, amely a fizikai pozíciójukhoz 
igazodik. 

 
a terület műholdfelvételen 



 

 

a célterület környezetének közúthálózati elemei 

 

Tervezett módosítás 

A tervezett módosítás során javasoljuk a telket érintő útszabályozást felülvizsgálni. A terület és a 
teljes tömb területfelhasználása a szabályozási koncepcióban részletezettek szerint a kereskedelmi 
szolgáltató rendeltetésről általános gazdasági rendeltetésbe kerül átsorolásra.   
A 649/94 hrsz.-ú telek dél-nyugati sarkát érintő szabályozás törlését nem javasoljuk, mivel a 
Vámház utcai átkötő út Lendva utcához való csatlakozásának környezetében a meglévő útterület 
szélessége mindössze 11m-re csökken. Az ipari park működését jellemző nehézgépjármű 
forgalomra tekintettel, az útcsatlakozásokat a teherjárművek biztonságos közlekedését biztosító 
paraméterekkel kell kiépíteni. A szűkület megtartása a két út keresztezésénél a későbbiekben 
megvalósíthatósági problémákat okozhat. Ezzel szemben bővítést irányoztunk elő a Gelence utca 
patkószerű elágazásánál, valamint kismértékű nyomvonal korrekciót a Csáktornya utcai 
csatlakozásánál. Mindkét javaslat szintén a tehergépjárművek számára biztosítandó geometriai 
feltételek megvalósíthatóságát hivatott szolgálni. 
 
 



  
tervezett szabályozási terv részlet tervezett szerkezeti terv részlet 

 

 



26. A Kisrác utca 1-11/a. számú ingatlanok övezeti besorolásának felülvizsgálata 
 

Módosítási program 

Az önkormányzat kezdeményezi a Kisrác utca 1-11/a házszámú (hrsz.: 6669/2, 6692, 6693, 6694, 
6695, 6696, 6697, 6698) ingatlanok esetében az övezeti besorolás felülvizsgálatát, lehetőség 
szerinti módosítását. A módosítás során az Lf-2-o jelű falusias lakóövezet Lf-1-o jelű falusias 
lakóövezetre való változtatását kérelmezik.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A terület Kiskanizsa településrészen található, családi házas lakóterületen. A terület Lf-2-o jelű 
falusias lakóövezetbe sorolt, melyre vonatkozóan helyi építési szabályzat az OTÉK-ban szabályozott 
rendeltetésű épületek és funkciók elhelyezését engedélyezi. A helyi építési szabályzat 2. 
mellékletében az alábbi telekalakítási és beépíthetőségi szabályok kerültek meghatározásra: 
 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

Lf-2 
oldalhatáron 

álló 
30 40 5/5 14/500 

A telkek területei 539 m2 – 1446 m2-ig terjedő sávon belül mozognak, míg a telkek szélességei 7-24 
méter között vannak.  

  
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 

A vizsgálat során igényként merült fel a helyi építési szabályzatban meghatározott négy falusias 
lakóövezet szükségességének felülvizsgálata. A falusias lakóövezetekre vonatkozóan az alábbi 
normatív szabályok szerepelnek a szabályzat 2. mellékletében: 



 A B C D E F 

1. Övezeti jel beépítési 
mód 

megengedett 
beépítettség 

legkisebb 
zöldfelület 

legnagyobb 
megengedett 

épületmagasság 
/párkánymagasság 

utcai 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség/ 

telekterület 

% m m/m2 

2. Lf-1 O 30 40 5/5 14/900 

3. Lf-2 O 30 40 5/5 14/500 

4. Lf-3 SZ 30 40 5/5 14/900 

5. Lf-4 Ikr 30 40 5/5 14/900 

 

A helyi építési szabályzatban négy falusias lakóövezet került elkülönítésre a szabályozás során, 
melyből az Lf-1-o és az Lf-2-o jelű övezet beépítési módja oldalhatáron álló. A két oldalhatáron álló 
beépítési módú övezet a kialakítható legkisebb telekterület mértékében különbözik csupán 
egymástól, mely az Lf-1-o esetében 900 m2, az Lf-2-o esetében pedig 500 m2. A kialakítható 
legkisebb telekszélesség 14 méterben meghatározott mindkét övezet esetében. Falusias lakóterület 
esetén, ahol a gazdasági rendeltetés is jellemző lehet, 500 m2-es telkek kialakításának lehetővé 
tétele nem előnyös, mivel az a telkek elaprózódásához, illetve a beépítés túlzottan sűrűvé válásához 
vezethet.  

  

Lf-1-o és Lf-2-o jelű övezetek Kiskanizsa 
területén 

Lf-1-o és Lf-2-o jelű övezetek Miklósfa területén 

 

Az Lf-1-o és Lf-2-o övezetek elhelyezkedését Nagykanizsa teljes közigazgatási területére 
vonatkozóan a következő oldalon található térkép mutatja be.  



 



 Lf-3-sz jelű övezet a hatályos szabályozási terv szerint 

 

Tervezett módosítás 

Javasoljuk az Lf-2-o jelű falusias lakóövezetbe sorolt telkek Lf-1-o jelű falusias lakóövezetbe 
sorolását, mellyel megakadályozhatóvá válik a telkek aprózódása a falusias környezetben. A 
jelenleg Lf-2 övezetbe tartozó, 500 m2-nél kisebb telkeket, mint kialakult állapotot a módosítás nem 
érintené, de a jövőben nem lenne lehetőség 500 m2-nél kisebb telek kialakítására. Az összevont 
oldalhatáron álló beépítési módú falusias lakóövezetek Lf-1 jelű övezetként szerepel a tervezett 
szabályozásban.  
Törlésre kerül továbbá az Lf-3-sz jelű övezet, mivel az a város területén csupán egy telek esetében 
fordul elő. E telek beépítési módja a telek méretei miatt az oldalhatáron álló beépítési módnak is 
megfelel, így a telek Lf-1 jelű falusias lakóterület közé történő átsorolása javasolt. 

A falusias lakóterületekre vonatkozó övezeti előírások az alábbiak szerint módosulnak: 
 

övezet 
jele 

 
beépítési 

mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 

épületmagasság/ 
utcai párkány-

magasság/ 
homlokzatmagas

ság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Falusias lakóterület 

Lf-1   
oldalhatáron 

álló 
30 40 5 / - / 6 5 20/800 

Lf-2    ikres 30 40 5 / - / 6 3 14/900 

 
 



 
tervezett szabályozási terv részlet 

 

 

  



27. Útszabályozás felülvizsgálata az északi ipari park keleti részén, a 027/9 hrsz.-ú telket 
érintően 
 

Módosítási program 

Az önkormányzat kezdeményezi a 7-es és 61-es főút csomópontjában a közlekedési terület 
csökkentését. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A módosítással érintett terület az északi ipari 
park keleti részén található.  
A településrendezési terv készítésekor a 61-es 
főúttól nyugatra lévő új fejlesztési területet 
feltáró út keleti csatlakozása a jelenlegi 
körforgalmi csomópont átépítésével, ötágú 
csomópont kialakításával szerepelt. Az M7-es 
gyorsforgalmi út, 7-es és 61-es főútvonal, 
valamint a Nagyrécse irányába vezető országút 
által határolt tömb szabályozási tervének 
módosítása során a tömböt feltáró úthálózat 
nyomvonala módosult, keleti csatlakozása a 
meglévő körforgalmi csomópontról áttevődött a 
tőle északra lévő szakasz középső részére.  
 

 
a terület műholdfelvételen 

Ennek eredményeként a hatályos szabályozási terven szereplő csomópont és annak területigénye 
okafogyottá vált. 
 

 korábban hatályos szabályozási terv részlet az útburkolati jelekkel 

 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

 
 



tervezett beépítés a 

körforgalomtól északkeletre  
 

 

Meglévő úthálózati elemek 

A módosítással kizárólag állami tulajdonú közúthálózati elemek érintettek. A 7. számú főút, a 61. 
számú főút, valamint a 70830 jelű M7 Nagykanizsa K összekötő ág keresztezésében jelenleg 
körforgalmú csomópont található, amely a gyorsforgalmú út építése óta üzemel. A körforgalom 
geometriai paraméterei a jelenleg hatályos Útügyi Műszaki Előírások alapján megfelelőek, annak 
bővítése kapacitásnövelés szempontjából a későbbiekben sem releváns. 

 
a célterület környezetének közúthálózati elemei 



Hatályos szabályozási terv érintett közlekedési elemei  

A hatályos szerkezeti és szabályozási terv a meglévő úthálózati elemek bővítését irányozta elő a 
célterület környezetében. Az ipari fejlesztési területek kelet-nyugati főfeltáró útja a 7. számú főút 
körforgalmú csomópontjában csatlakozott az állami úthálózathoz. Az előzetes tervek szerint a 
körforgalom bővítése, és 6 ágúra való átalakítása szerepelt. Időközben az ipari parkot feltáró 
gyűjtőút nyomvonala, és a közúti csatlakozási pontja északabbra helyeződött át, így a körforgalom 
átalakításának igénye okafogyottá lett — a kijelölt terület igénybevétel felülvizsgálata vált 
szükségessé. 

 

Tervezett módosítás 

A módosítás során javasolt a közlekedési és közműelhelyezési terület csökkentése. A körforgalom 
területigényének felülvizsgálata jellemzően az északi oldalt érintette, hiszen a közlekedési 
építmények tervezett struktúrájában ott történt változás. Fontos kötöttséget jelent a 7. számú főút 
északi oldalán kijelölt ipari területek feltárása, amely a főút mellett építendő szervizútról történhet. 
Az ipari kiszolgáló út közúthálózathoz való csatlakozása a körforgalom környezetében biztosítható, 
kiemelt figyelemmel kezelve közlekedésbiztonsági szempontokat, valamint a balra kanyarodások 
okozta esetleges torlódások elkerülését. A vázolt javaslat szerint a csomópont északi, észak-nyugati 
oldalán a szabályozási vonalakat módosítottuk.  
 

 
közlekedési elemek javasolt kialakítása 

 



 

tervezett szabályozási terv 

 

 

 
tervezett szerkezeti terv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



28. Telekalakítási szabályok felülvizsgálata Miklósfa területén a 30332 hrsz.-ú telket 
érintően 
 

Módosítási program 

Magánszemély kezdeményezte a szabályozás felülvizsgálatát a 30332 hrsz.-ú telkét érintően annak 
érdekében, hogy telkét a tulajdoni viszonyoknak megfelelően megoszthassa. 
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 
Az érintett terület Miklósfa városrészen található a Nagy Lajos utca, a Bem József utca és a 
Miklósfai út kereszteződésénél kialakult teresedéstől északkeleti irányban. A terület a hatályos 
szabályozás szerint Lf-2-o jelű falusias lakóövezetbe sorolt, melyre a helyi építési szabályzat 2. 
melléklete az alábbi telekalakítási és beépíthetőség szabályokat írja elő: 

Övezeti 

jel 

Beépítési 

mód 

Megengedett 

beépítettség 

Legkisebb 

zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 

épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 

telekszélesség/telekterület 

% m/m m/m2 

Lf-2 
oldalhatáron 

álló 
30 40 5/5 14/500 

 
A 30332 hrsz.-ú telken két külön használatú épület helyezkedik el. A telek nyugati felén vendéglátó 
egység, míg keleti felén lakóépület található. A két épület között kerítés húzódik. A telek 1184 m2 
területű, melyet a normatív szabályozásnak megfelelően megoszthatna, azonban nem a 
tulajdonviszonyoknak, illetve a jelenlegi használatnak megfelelően. A jelenlegi használat szerinti 
megosztás esetében a kérelmező telke csupán 413 m2 területűvé válna, mely a hatályos normatív 
szabályozás alapján nem valósítható meg. 
 

  
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 

Tervezett módosítás 

A felmerülő telekosztási problémát az ilyen, és ehhez hasonló esetekre megalkotott szabályozással 
javasolt megoldani. Annak érdekében, hogy a kérelemben szereplő telek megosztható legyen a 
helyi építési szabályzat telekalakítás általános előírásai közé az alábbi szabály kerül be:  
 
 
 



3.§  
(4) A már beépült telkek a telekalakításról szóló magasabb szintű jogszabály előírásainak 
megtartása mellett akkor megoszthatók, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek 
mérete, beépítettsége, az oldalkert és a zöldfelület minimális mértéke a szabályozási előírások 
által megengedett mértékeknek megfelel. Falusias és kertvárosias lakóterületek övezeteiben 
több önálló főépítmény megléte és azok számára külön telek kialakítása esetén a kialakítható 
legkisebb telek területe nem korlátozott, a kialakuló új telkeken az épület elhelyezésére 
vonatkozó szabályok megtartása mellett a beépíthetőség megengedett legnagyobb mértéke 
50%, a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.   

 
 



29. Szabályozás felülvizsgálata a 649/140 hrsz.-ú telket érintően a normatív szabályozás 
tekintetében 
 

Módosítási program 
A DAB Pumps Hungária Kft. kezdeményezte a szabályozás módosítását, a teljes felülvizsgálat előtti 
állapothoz hasonló előírásokat kér a 649/140 hrsz.-ú telkére vonatkozóan.  
 

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 
Az érintett terület az északi ipari park területén található, a Buda Ernő utca mentén, szivattyú 
összeszerelő üzem működik itt. A területre vonatkozóan a településrendezési tervek teljes 
felülvizsgálata során kedvezőtlenebb telekalakítási és beépíthetőségi előírások kerültek 
meghatározásra. A hatályos szabályozás szerint a terület Gksz-2-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági övezetbe sorolt. A helyi építési szabályzat 2. melléklete az alábbiak szerint határozza 
meg e szabályokat az övezetre vonatkozóan:  

 
A korábban hatályos szabályozási terv alapján a 
terület Gksz-20-sz jelű kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági övezetbe tartozott, melyre az alábbi 
normatív szabályok vonatkoztak: 
• megengedett legnagyobb beépítettség: 60% 
• legkisebb zöldfelület: 20% 
• megengedett legnagyobb építménymagasság: 

12,5 m 
• beépítési mód: szabadon álló 
• kialakítható legkisebb telekméret: 1500 

 
korábban (2017. 10. 05. előtt) hatályos

 szabályozási terv részlet  
 
A korábbi szabályozáshoz képest a területen csökkent a megengedett legnagyobb beépítettség, 
illetve az épületmagasság is. E korlátozások gátat szabnak a területen tervezett bővítés 
megvalósulásának. 

  
hatályos szabályozási terv részlet hatályos szerkezeti terv részlet 

Övezeti 
jel 

Beépítési 
mód 

Megengedett 
beépítettség 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 
épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség/telekterület 

Gksz-2 
szabadon 

álló 
50 20 8/8 25/2000 



 
telepítési helyszínrajz az üzem bővítéséről 

 

Tervezett módosítás 
Az üzem épületei a korábbi szabályozás szerint kerültek felépítésre, mely épületstruktúra a jelenleg 
hatályos szabályozás alapján lenne folytatható. Az üzem technológiai igényei az épületmagasság 
korábbi állapothoz való visszaállítását követelik meg.  
A módosítás során javasolt a terület Gá-1 jelű általános gazdasági övezetek közé sorolni. A Gá-1 
jelű övezet a hatályos szabályozási terven nem szerepel, a tervezett módosítással kerül bevezetésre 
a város településrendezési eszközeibe. A település régi ipari területének általános gazdasági 
övezetbe sorolását és a magasabb beépíthetőség megállapítását az önkormányzat kezdeményezte. 
Az új övezetbe való átsorolás megoldja a kérelemben felmerülő problémákat, és biztosítja a bővítés 



feltételeit a területet érintően. A Gá-1 jelű általános gazdasági övezetre az alábbi normatív 
szabályozás vonatkozik a tervezettek szerint: 

övezet 
jele 

 
beépítési 

mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 

épületmagasság/ 
utcai párkány-

magasság/ 
homlokzatmagas

ság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Általános gazdasági terület 

Gá-1   
szabadon 

álló 
60 25 12,5 / - / - 6 25/2000 

 

 tervezett szabályozási terv 

 tervezett szerkezeti terv 



30. Király utca – Sabján Gyula utca – Vásár utca – Kalmár utca által határolt tömbben 
közlekedési terület jelölése 

Módosítási program ismertetése 

Az Önkormányzat kezdeményezte a Király utca, Sabján Gyula utca, Vásár utca és a Kalmár utca 
által határolt tömb belsejében közlekedési terület jelölését, annak érdekében, hogy oda épületet ne 
helyezhessenek el. Cél, hogy fennmaradjon a terület közlekedési funkciója, továbbá esetlegesen 
játszótér, közpark létesíthető legyen.  

Az érintett terület bemutatása és a hatályos szabályozás ismertetése 

A terület Nagykanizsa belvárosában, a Király-Sabján Gyula – Vásár - Kalmár utcák által határolt 
tömb északnyugati részén helyezkedik el Lk-9-T jelű kisvárosias lakóterület övezetében. A 
műholdfelvételen látható, hogy a kérelem tárgyát képező, épületek közé eső részen aszfaltburkolat 
és zöldterület is található, illetve gépjárműparkolóként is funkcionál. Az övezet előírásaira 
vonatkozóan a helyi építési szabályzat 2. mellékletében az alábbiak kerültek meghatározásra a 
telekalakítási és beépíthetőségi szabályokra vonatkozóan: 

Övezeti 
jel 

Beépítési 
mód 

Megengedett 
beépítettség 

Legkisebb 
zöldfelület 

Legnagyobb megengedett 
épületmagasság/párkánymagasság 

utcai 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség/telekterület 

Lk-9 
tömbtelkes 

beépítés 
100 - 12,5/12,5  

 

A helyi építési szabályzat 3.§ -ban található értelmező rendelkezésekben meghatározásra került a 
„lakótelepi tömbtelek területe”, mint fogalom, mely az alábbiak szerint szól: 

 

12. Lakótelepi tömbtelek területe: A szabályozási terven a meglévő lakótelepek szabályozási vonallal 

vagy építési övezeti határral lehatárolt területe. Az így lehatárolt területre kell értelmezni az építési 

övezet előírásait. 

 

A jelenlegi szabályozás szerint a 100%-os beépíthetőség az építési övezeti határral lehatárolt 
területre értelmezendő, így a szabályozás nem zárja ki, hogy a meglévő épületek közötti 
közlekedési funkciót is ellátó területen újabb épület jelenjen meg, illetve akár a terület teljes 
beépítését is engedélyezi. A terület önkormányzati tulajdonú, így a tulajdonosi hozzájárulás, illetve 
szándék hiányában nem fog újabb épület megjelenni, azonban tény, hogy a helyi építési szabályzat 
hibásan ezt nem tiltja meg.  

 

  
hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 



A helyi építési szabályzatban a nagyvárosias lakóterületek és a településközponti vegyes területek 
között is található két-két övezet (Ln-1-T, Ln-2-T, Vt-4-T, Vt-5-T jelűek), melyekben tömbtelkes 
beépítési mód került előírásra 100%-ban meghatározott megengedett legnagyobb beépítettséggel. 
Ezekben az övezetekben is felmerülő problémaként jelentkezik a kérelemben feltárt helyzet.  

Az érintett tömbök a hatályos terv alapján a következők: 

 

Lk-9-T övezetek: 

 

 

 

 

 

 

       Lk-9-T övezetek a MAORT teleptől délre 

   

 

  

  

 Lk-9-T övezetek az Ady utca mentén 



  
 Lk-9-T övezetek a Kisberki utca mentén 

  
Lk-9-T övezet a Kisfaludy Sándor utcától északra lévő tömb területén  

 

  
Lk-9-T övezetek a Király utcától északra 



 

 

 

Lk-9-T övezetek a Corvin utca mentén 

Ln-1-T és Ln-2-T övezet: 

 

 

Ln-2-T övezet a Királyi Pál utcától délre 

 
Ln-1-T övezet a Petőfi utca mentén 

  

  
Ln-2-T övezetek a 7. számú főút mentén 



 

 
Ln-2-T övezet a Munkás utcától délre 

  
Ln-2-T övezetek a Székely-kert területén 

 
 Ln-2-T övezet a Városkapu körút mentén 

  

  
Ln-1-T és az Ln-2-T övezetek a Zemplén Győző utca és a Balatoni út 

között 

Ln-2-T övezet a Rózsa utca mentén 

  

  

Ln-2-T övezetek a Hevesi Sándor utca mentén 

  



 

Ln-2-T övezet a Balatoni utca és a Rózsa utca 

közötti területen 

 
Ln-1-T és Ln-2-T övezetek a Rózsa utcától 

délre 

 

  

Ln-2-T övezet a Kodály utca 

mentén 

Ln-2-T övezet a Csokonai út mentén Ln-1-T övezet a Kodály utca 

mentén 

   

Ln-2-T övezet a Bartók Béla út 

mentén 
Ln-2-T övezet a Platán sor mentén Ln-1-T övezet a Bartók Béla 

utcában 

 

  



Vt-4-T övezet 

  

 Vt-4-T övezet Kiskanizsán, a Szent Flórián tér mellett 

 

 

 

Vt-4-T övezet a Rozgonyi utca mentén 

A Vt-4-T övezetbe sorolt 

Jézus szíve templom  

 

Vt-5-T övezetek 

  

Vt-5-T övezet Kiskanizsa településrészen 

 

 



A fenti bemutatás alapján látható, hogy a tömbtelkes beépítési módú területek nagyon változatosak 
mind a tömbök, telkek mérete, mind azok beépítettsége szempontjából. Megállapítható azonban, 
hogy minden esetben hibás a 100%-os megengedett legnagyobb beépítettség előírása, ugyanis azt 
a hatályos szabályozás nem a tömbtelekre, hanem a tömbtelken lévő úszótelekre értelmezte.  

 

Tervezett módosítás 

Az övezetek vizsgálata során a nagyvárosias lakóövezetek módosítás nélkül kerültek átvezetésre. A 
hatályos terv szerinti Lk-9-T jelű övezetre vonatkozóan az övezet számozása módosul Lk-4 jelű 
kisvárosias lakóövezetre. Új tömbtelkes beépítési módú övezet a Gksz-5 jelű kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági övezet. 
A tervezett módosítás során a tömbtelek beépítettségére vonatkozó szabályozást kell szerepeltetni. 
A tömbök méretének változatossága miatt nem minden esetben jó megoldás egy konkrét érték 
megadása, mivel az nem mindig követi le a jelenlegi beépítést. Kialakulhat ugyanis túl sűrű 
beépítés is az egyes tömbökben, különösen nagy telkek esetében. A javasolt szabályozás előírásai a 
tömb kialakult beépítettségét veszi alapul, és ehhez határoz meg bővítési lehetőséget. Kialakult 
állapotnak a rendelet hatálybalépésének idejében nyilvántartott és feltüntetett térképi állapotot kell 
tekinteni. Így a kialakult +5%-os szabály nem egy állandóan növekvő értéket, beépítettséget 
jelent.   
A tervezett szabály a helyi építési szabályzat 2. mellékletének táblázatát egészíti ki a javaslat 
szerint. A táblázatban a tömbtelkes beépítési módú övezetekre vonatkozón a megengedett 
legnagyobb beépítettség az alábbiak szerint került meghatározásra: 
 

övezet 
jele 

 
beépítési 

mód 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

kialakítható 
legkisebb 
zöldfelület 

megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 

épületmagasság/ 
utcai párkány-

magasság/ 
homlokzatmagas

ság 

oldalkert 
mértéke 

kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
és telekterület 

Nagyvárosias lakóterület 

Ln-1   tömbtelkes 

jelen rendelet 

hatálybalépése

kor feltüntetett 

állapot + 5% 

(a tömbtelek 

területére 

vetítetten) 

30 36 / - / 36 - - 

Ln-2    tömbtelkes 

jelen rendelet 

hatálybalépése

kor feltüntetett 

állapot + 5% 

(a tömbtelek 

területére 

vetítetten) 

30 16 / - / 16 - - 

Kisvárosias lakóterület 

Lk-4  tömbtelkes 

jelen rendelet 

hatálybalépése

kor feltüntetett 

állapot + 5% 

(a tömbtelek 

területére 

vetítetten) 

20 12,5 / - / - - - 



Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

Gksz-5  tömbtelkes 

30% (a tömb 

területére 

vetítetten) 

40 8 / - / - 4 20/2000 

 
 

 
tervezett szabályozási terv  



31. Az Alkotmány utca déli szakaszán a Lovarda utcától és Udvarház utcától délre építési 
vonal felülvizsgálata  

Módosítási program 

Az Alkotmány utcában élő lakosok által érkezett kérelem az előkertben épület elhelyezhetősége 
érdekében.  

A tervezési terület és a hatályos szabályozás ismertetése 

Palin városrészben az egykori községközpont és a város között kialakult beépítés az Alkotmány utca 
mentén 40-50 méteres előkerttel jött létre az ott található gázvezetékek és védőtávolságok miatt. 
Az így létrejött beépítés egységesen hátratolta az épületeket, egységes térfalat alakított ki, melyek 
előtt kertek találhatók. Ezek a kertek korábban jellemzően konyhakertként, napjainkban 
többségében díszkertként használtak. Az egységes utcaképet és az utcától nagy mélységben 
kialakult térfalat a lakóterületen megjelenő gazdasági vállalkozások bontották meg. Ez a változás 
helyenként az előkert más célú hasznosításával (kert helyén autóparkoló és lerakat), helyenként 
pedig utcafront mentén kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató épületek elhelyezésével valósult 
meg, megbontva az egységes településképet.  
 
Az Alkotmány utca két oldala részben falusias részben pedig kertvárosias lakóterületi övezetbe 
sorolt. Ezen övezetek közül a kertvárosias lakóterületen gazdasági vállalkozások csak nagyon 
korlátozottan, a helyi lakosságot kiszolgáló kereskedelem és szolgáltatás terén működhetnének. A 
falusias lakóterületen az országos szabályozás ugyan megengedi a vállalkozásokat, de azt 
elsősorban a mezőgazdasággal összefüggésben nevesíti. A városrendezés alapvető célja, hogy az 
egyes funkciókat a város területén elválasztva helyezze el, elkerülve a kedvezőtlen egymásra 
hatásokat, jelen esetben a gazdasági funkciók okozta környezeti és közlekedési terhelést, valamint 
célja, hogy az egységes területhasználattal egységes településkép jöjjön létre az adott területen.  
 
A város településrendezési terve az elmúlt időszakban nem vonatkozott mindig a teljes 
közigazgatási területre, voltak olyan időszakok, amikor az érintett területre vonatkozóan nem került 
meghatározásra semmilyen előírás. Ennek okán történhetett meg, hogy néhány telek esetében a 
jelenleg hatályos terven jelölt építési helyen kívül, az úthoz közel is elhelyezhettek épületeket. Ezek 
az épületek kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésűek, a nagyobb tömegű lakó funkciójú főépületek 
továbbra is a jelölt építési hely határához igazodva helyezkednek el.  
 
Az építési helyen kívül, és az 50 méteres előkert megtartása nélkül elhelyezett jelenleg 
kereskedelmi funkciót betöltő épületek megjelenése városképi szempontból vitatható. A 
kereskedelmi ingatlanok számára kedvező, hogy az utcához közel helyezkednek el, így jól 
láthatóak, azonban a szórványos megjelenés nem tudja az egységes utcaképet biztosítani. 

 



  

hatályos szabályozási terv részlet a terület műholdfelvételen 

 

Tervezői javaslat a módosítási szándékra 

A módosítási szándék arra vonatkozik, hogy a területen az 50 méteres előkert megtartása nélkül, 
az építési helyen kívül is elhelyezhető legyen épület. A kérelem megvalósítása az önkormányzat 
részéről részben támogatandó. Azokon a területeken, ahol az előkertekben megvalósultak építések 
és ezekben kereskedelmi szolgáltató funkció működik, ezen épületekhez kapcsolódóan, ezek 
környezetében új épület elhelyezése megengedett. Olyan helyen, ahol az előkertben még nincs 
épület, új épületek megjelenése nem támogatandó. A meglévő előkerti beépítések jellemzően a 
központi helyeken találhatóak, így ezek bővülésére a módosított előírások lehetőséget adnak.  
A helyi építési szabályzatban az építés általános előírásai között az alábbi szabályt javasoljuk 
alkalmazni: 
  

16. § 
(6) Az előkert területén elhelyezhetők  
a) az OTÉK szerinti építmények és melléképítmények,  
b) az a) pontban meghatározottakon túl a falusias és kertvárosias lakóövezetekben az építési 
hely előtti területen legfeljebb 20 m2 alapterületű lábon álló előtető, 
c) Palin városrészben az Alkotmány utca 40 méternél nagyobb előkerttel beépített részén a 
kialakult előkerti beépítéshez illeszkedően kizárólag kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű 
épületek legfeljebb 80 m2-es alapterülettel, a közterület felőli telekhatártól legalább 5 
méteres beépítetlen sáv elhagyásával.  

 
 



5. településszerkezeti és szabályozási terv módosítása az állami 

adatállományok alapján 

 

5.1. A tervezési alaptérkép frissítése  
 
A szabályozási és településszerkezeti tervek alapján képező ingatlan-nyilvántartási térkép 
frissítésre került az Önkormányzattól adatszolgáltatásként kapott 2018. szeptemberi térképi 
állomány alapján. Az alaptérkép frissítéséből következő szerkesztéseket - a szabályozási 
vonalak, övezethatárok, területfelhasználások pontosítását az elmúlt időszakban végrehajtott 
telekalakítások következményeként - elvégeztük.     

 

5.2. Az erdészeti adatszolgáltatás szerinti nyilvántartott erdők átvezetése 
 
Az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján kerültek feltüntetésre az erdőterületek a 
település közigazgatási területén. Az adatszolgáltatás alapján kerülnek megkülönböztetésre a 
gazdasági, közjóléti és védelmi erdőterületek. Az adatszolgáltatás szerinti nyilvántartott 
erdőterületek tömör kitöltéssel jelöltek a terven, míg a nem nyilvántartott, de a hatályos 
tervben is szereplő, és továbbra is erdőként javasolt területek pedig sraffozott kitöltéssel.  
 
Ennek megfelelően az Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdők 98,15 %-a 
erdő települési területfelhasználásba lett sorolva, mely megfelel az országos területrendezési 
tervről szóló törvény 7.§-ban megfogalmazott előírásnak:  
 

OTRT. 
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 

 
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 

 

5.3. A műemlék, műemléki környezet, a nyilvántartott és védett régészeti lelőhelyek 
ábrázolásának frissítése az állami adatszolgáltatás alapján 
 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban a miniszterelnökség által kapott adatszolgáltatás alapján 
a műemlékek, műemléki környezet, a régészeti lelőhelyek a településrendezési tervekben 
feltüntetésre kerültek.  

Az adatok helyrajzi számos listával a helyi építési szabályzat 2. függelékében táblázatos 
formában rögzítésre kerültek.    



5.4. Az ökológiai hálózat területlehatárolásának és a Natura 2000 területek 
jelölésének frissítése a Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján 
 

Országos Ökológiai Hálózat 
A nemzeti ökológiai hálózat hálózata a város területét több helyszínen érinti. Ezek közt 
található belterülete, valamint több ma már kijelölt gazdasági-ipari terület, ahol a jelenleg 
megvalósuló tevékenység következtében az ökológiai hálózat nem tudja betölteni funkcióját, 
így ezeken a helyszíneken törlendő, ill. módosítandó.  

 
Az ökológiai hálózat módosításainak helyszínei 

magterület 

ökológiai folyosó 

pufferterület 

 
 

 



a/ Korpavár 
Korpavárnál az ökológiai hálózat magterülete a Lf-1-o besorolású belterületi ingatlanokat 
érinti. A településrész nyugati oldalán a kialakult Gip-2-sz. jelű, valamint az Ma jelű, 
általános mezőgazdasági besorolású terület a hálózat pufferterületében került besorolásra. Az 
érintett területrészek az ökológiai hálózat magterületéből az érintett egységek helyrajzi 
számainak határi mentén törölve lettek. 
 

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott ökológiai hálózat érintettsége 

 

 
Az ökológiai hálózat módosított határa 

 
b/ 7-es főút-menti iparterület 1 
A Nagykanizsától Letenyére vezető 7-es főút déli oldalán lévő terület besorolása Gksz-1 sz., 
melyet a hálózat ökológiai folyosó része érint. Az ott megvalósuló tevékenység során a 



természeti állapot teljesen eltűnt, az ökológiai folyosó alapvető célkitűzéseit sem elégíti ki. 
Mindezek alapján a terület a hálózatból törölve lett. 
 

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott ökológiai hálózat érintettsége 

 

 
Az ökológiai hálózat módosított határa 

 
c/ 7-es főút-menti iparterület 2 
Nagykanizsa központi, mély fekvésű részén a Letenyére vezető 7-es főút déli oldala, keleten a 
Zalaszentiván-Nagykanizsa vasút, nyugaton a kiskanizsai lakótelkekkel határolható kiterjedt 
területben az ökológiai hálózat három párhuzamos meridionális sávban, vízfolyások mentén 
halad. Besorolása ökológiai folyosó. Az elmúlt időszakban a terület centrális elhelyezkedéséből 
adódóan jelentős fejlesztések valósultak meg, ezek a Gip-1sz, Gip-2-sz, Gksz-2-sz, Gksz-
6-sz övezeti besorolásúak. A felsorolt területhasználatok rendeltetésszerű használata nem 
teszi lehetővé az ökológiai hálózatban elvárható természeti, természetközeli viszonyok 
fenntartását, fennmaradását, így a hálózat határai módosításra kerültek, a hálózat az említett 



gazdasági-ipari besorolású területekről törölve lett, határai a földhivatali alaptérkép szerinti 
ingatlanhatárokhoz lett igazítva.  
 

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott ökológiai hálózat érintettsége 

 



 
Az ökológiai hálózat módosított határa 

 
  



Az ökológiai hálózat övezeteinek további módosításai szükségesek a településszerkezeti 
tervvel való összhang megteremtése érdekében. Az ökológiai hálózat ugyanis több helyen 
ráfed már régóta beépítésre szánt területként számon tartott, illetve művelés alól kivett 
területekre. E területekről az ökológiai hálózat övezetei törlésre kerülnek az övezet határában 
tett lehető legkisebb mértékű változtatás mellett, illetve telekhatárhoz történő igazítással.  
A módosításokra a fentieken túl az alábbi területeken kerül sor: 
 
 
Pufferterület övezete: 
 

 
 
Az országos ökológiai hálózat pufferterület 
övezetének a városra eső része az északi 
közigazgatási határ mentén, Korpavár 
településrészen helyezkedik el. Az övezet e foltja 
beépítésre szánt területekre is ráfed, ezen belül 
falusias lakóterületre, illetve ipari gazdasági 
területekre. Az OTrT alapján biztosított 5%os 
mozgástér az övezet határának 
módosíthatóságát illetően nem teszi lehetővé az 
össze beépítésre szánt területről az övezet 
levételét, így a szükséges legminimálisabb 
változást javasoljuk. A műholdfelvételen látható 
tényleges beépítettséghez igazodva az ipari 
gazdasági övezet 0531/10 hrsz.-ú telkének ’b’ 
alrészletéről javasoljuk a puffer terület 
övezetének törlését. 

 
Jelmagyarázat: 

 

 
A pufferterület övezet területi adatai az alábbiak szerint változnak: 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása szerinti területi 
adat: 

40,03 ha 

Változtatást követő területi adat: 39,64 ha 
 
 

99,02% 

A változás kisebb, mint a törvény szerinti lehetséges eltérés (5%). 



 
Magterület övezete: 
 

 
 
A korábbiakban Korpavár településrész 
esetében bemutatott magterületet érintő 
módosításon túl az alábbi változtatás 
szükséges, mely során a beépítésre szánt, 
falusias lakóövezetbe sorolt telek határára 
kerül áthelyezésre az övezet határa. E terület 
Miklósfa településrész északnyugati részén 
helyezkedik el. 

 
Jelmagyarázat: 
 

 
 
A magterület övezet területi adatai az alábbiak szerint változnak: 
 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása szerinti területi 
adat: 

786,88 ha 

Változtatásokat követő területi adat: 785,91 ha 
 99,88% 

 
A változás kisebb, mint a törvény szerinti lehetséges eltérés (5%). 
 
  



Ökológiai folyosó  
 
Az ökológiai hálózat elemei közül az ökológiai folyosó bír a legnagyobb területfoglalással a 
városba, így ezen övezet esetében került sor a legtöbb módosításra a korábban 
bemutatottakon túl. A változtatások elhelyezkedése az alábbi átnézeti térkép alapján 
azonosítható. 
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A ökológiai folyosó övezet területi adatai az alábbiak szerint változnak: 
 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása szerinti területi 
adat: 

5054,60 ha 

Változtatásokat követő területi adat: 4994,05 ha 
 90,80% 

 
A változás kisebb, mint a törvény szerinti lehetséges eltérés (5%). 



Ex lege védett terület 

A törvényben foglaltak (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 23. § (1)) alapján a láp, 
szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, víznyelő „ex lege” védelmet élvez. A város területén ezek 
közül lápok találhatók.  
A Vidékfejlesztési Értesítő 64. LXII. 1. sz. (2012. január 13.) 1. sz. mellékletében szereplő 
kihirdetett láp a 0366/6. hrsz.-ú. A tárgyi jogforrás 2. sz. mellékletben az alábbi hrsz.-ok 

szerepelnek: 02161/3, 0317, 0318, 0319/3, 0319/5-7. Ez utóbbi ingatlanok esetében a 
lehatárolás és az egyedi láphatározattal való kihirdetés még nem történt meg.  
A kijelölt és tervezett lápok a két helyszínen lettek kijelölve, az M7-es mentén, valamint a 
Mórichelyi-halastavaknál.  
 

 
A kihirdetett és tervezett ex lege lápok elhelyezkedése 

rendelettel kihirdetett lápok 

egyedi láphatározattal való kihirdetésre váró lápterületek 
 

 



Natura 2000 területek 

Nagykanizsa város közigazgatási területét két kijelölt Natura 2000 terület érinti.  
 
HUBF10001 Mórichelyi-halastavak 

A madárvédelmi rendeltetésű (SPA) közösségi jelentőségű terület a Miklósfa mellett húzódó 
Mórichelyi-halastavakra és az ezt szegélyező gyepekre terjed ki. Jelentősége zoológiai és 
botanikai szempontból egyaránt fontos. Az állattani értékeket elsősorban a mesterséges tavak 
vízimadárfaunája és a vonulásakor érkező madarak jelentik.  
A tavakon és annak környezetében költő, a vízen táplálkozó jelentősebb madárfajok a 
területre vonatkozó hivatalos adatlap szerint:  

• fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon),  
• jégmadár (Alcedo atthis),  
• tőkésréce (Anas platyrhynchos),  
• cigányréce (Aythya nyroca),  
• fekete gólya (Ciconia nigra),  
• fehér gólya (Ciconia ciconia),  
• barna rétihéja (Circus aeruginosus),  
• rétisas (Haliaeetus albicilla),  
• törpegén (Ixobrychus minutus),  
• bakcsó (Nycticorax nycticorax),  
• kis kárókatona (Mocrocarbo pygmeus),  
• kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis).  

A fenti fajok jelenleg is megfigyelhetők a területen. 
 

 
 



A tavak növényzete változatos képet mutat a természetes és a zavart növényközösségek 
széles skáláját felmutatva. A tavak vízének hínarai közül kiemelendők a védett sulyom (Trapa 

natans), tündérfátyol (Nymphoides peltatum) kiterjedt állományai. Életfeltételeiket, 
fennmaradásukat a halászattal összefüggő vízkormányzás (halastavak leeresztése) 
nagymértékben veszélyezteti. A többnyire egynemű nádas, gyékényes szegélyek mellett a 
tavak átmeneti szegélyzónájában a megyében egyedülálló értékeket hordozó láp található, 
melyben a vidrafű (Menyanthes trifolia), csermelyaszat (Cirsium rivulare), hússzínű 
ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), széleslevelű gyapjúsás (Eryophorum latifolium) él. A 
tavakon a korábbi években megvalósult intenzív háziszárnyas szaporítás a tavakat szegélyező 
értékes homokpusztagyepek jelentős degradációjához vezettek, mely több védett növényfaj – 
kis holdruta (Botrychium lunaria), kígyónyelv (Ophyoglossum vulgatum) kipusztulásához 
vezetett. A terület homoki gyepén történt erdősítés is a természeti értékek eltűnését 
erősítette. 
 
Általános célkitűzés (6.3): A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület 
természetvédelmi célkitűzése az azon előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi 
jelentőségű madárfajok költő-, vonuló és telelő állományainak, egyedszámának, populációi 
életképességének megőrzése, a fajok ökológiai szükségleteinek megfelelő és életfeltételeiket 
biztosító élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása, 
helyreállítása. 
Specifikus célok: A terület fő célkitűzése: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület 
kiemelkedő élőhelyi változatosságának, mozaikosságának biztosítása az optimális 
vízkormányzás és a terület természetvédelmi státuszával harmonizáló halgazdálkodás útján. 
(forrás: //natura2000.eea.europa.eu) 
 
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék 

Az élőhelyvédelmi rendeltetésű (SCI) közösségi jelentőségű terület a város nyugati részén 
húzódik, a Gördövényi-árok menti mélyfekvésű területen. Jelentőségét a délnyugat-dunántúli 
tájban egyedülálló homokvidék adja. A homoki gyepeken a csenkeszek alkotta gyepek 
jellemző növényei a homoki pimpó (Potentilla arenaria), magyar- és réti szegfű (Dianthus 

pontederae, D. deltoides), a háborítatlan élőhelytöredékeken a naprózsa (Fuman 

procumbens), piros mécsvirág (Melandrium dioica), homoki vértő (Onosma arenaria), tarka 
nőszirom (Iris variegata), szarvas hagyma (Allium carinatum), akár sisakoskosbor 
(Anacamptis morio). A lápréteken az északi sás (Carex hartmanni), kornistárnics (Gentiana 

pnrumonanthe), buglyos szegfű (Dianthus superbus), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), 
kígyógyökerű keserűfű (Polygonum bistorta), a fűz- és égerlápokban a tavaszi tőzike 
(Leucojum vernum), fehér zászpa (Veratrum album), mocsári páfrány (Thelipteris palustris) 
él. Az állatvilágból kiemelendő jelölő fajok a vöröshasú unka (Bombina bombina), rovarok 
közül a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), sárga 
gyapjasszövő (Eriogaster catax), kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus), valamint a 
boglárkák (Macilinea teleius, M. myotis).      
 



 
 

A Natura 2000 jelölő élőhelyek az alábbiak: 
 

• 6260  Pannon homoki gyepek 
• 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon  
• (Molinion caeruleae) 
• 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii társuláshoz tartozó mocsárrétjei  
• 6510 Sík és dombvidéki kaszálórétek 
• 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta  

ligeterdők (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 
• 91G0  Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal 

 
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon 
található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal 
összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen élő közösségi jelentőségű fajok által is 
reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű 
élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a meszes pannon homoki gyepekre. A 
gyepeket veszélyeztető legfőbb tényező, az élőhelyet fenntartó hagyományos gazdálkodás 
teljes hiánya (legeltetés, kaszálás elmaradása), és az e következtében beálló cserjésedés, 
elgyomosodás. 
 
HUBF20045 Szévíz-Principális csatorna 

 

Az élőhelyvédelmi rendeltetésű (SCI) közösségi jelentőségű terület a város északnyugati 
részén, Korpavár településrész mentén érinti a város külterületét. Ez a kiterjedt Natura 2000 
terület déli szegélye, kis területaránnyal – emiatt a fajok felsorolása nem releváns.  
 
Az érintett Natura 2000 jelölő élőhelyek az alábbiak: 
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii társuláshoz tartozó mocsárrétjei  
6510 Sík és dombvidéki kaszálórétek 



91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta  ligeterdők 
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)  

 

 
 
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon 
található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal 
összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen élő közösségű jelentőségű fajok által 
is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű 
élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a tőzegtalajhoz és pangóvízhez kötődő 
társulásokra. Az üde mocsár és láprétek, égerligeterdők és az üde területeken kialakuló 
bokorfüzesek összefüggő hálózata adja meg a terület jellegzetes arculatát és védendő 
fajkészletét. A tőzegtalajhoz és pangóvízhez kötődő társulások fennmaradása érdekében 
helyes helyes vízgazdálkodás kialakítása/visszaállítása. 
 



 
Mórichelyi halastavak 

  



5.5. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezet 
lehatárolásának pontosítása, az övezetre vonatkozó építési szabályok megalkotása 
a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradásának érdekében 
 
A rendelkezésre bocsátott tájképvédelmi terület több ponton is olyan területet érintett, 
melyek esetében az övezeti előírások a terület funkciója, fejlesztése vonatkozásában  
hátrányos előírásokat tartalmaztak volna, így ezek esetében a kijelölést módosítottuk, a  
változásokat az ingatlanok helyrajzi határaihoz igazítottuk. 
 

 
A tájképvédelmi terület érintettsége, megjegyzések, módosítások helyszínei 

 
a/ Korpavár 
 
A város ÉNY-i sarkán Korpavár lakóépületekkel beépített belterületét és mellette található 
gazdasági-ipari egység területét érinti a tájképvédelmi övezet. A terv szerinti Lf-1-o és Gip-2 
sz. jelű szabályozási egységekre vonatkozó övezeti előírások maradéktalan érvényre 
jutásának érdekében a tájképvédelmi zóna határát módosítottuk. A módosítással a 

b 

a 

c 

d 

e 

f 



tájképvédelmi zóna határa azlített szabályozási egységek északi határán húzódik. A módosítás 
a két egység közt húzódód mezőgazdasági övezet Ma területét is érinti. A tájképvédelmi 
területből a meglévő helyrajzi számok határai mentén az érintett területrész törölve lett. 
   

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott tájképvédelmi terület érintettsége 
 

 
A tájképvédelmi terület módosított határa Korpaváron 
 
b/ 7-es főút-menti iparterület 1 
 
A Nagykanizsától Letenyére vezető 7-es főút déli oldalán lévő terület besorolása Gksz-1 sz., 
mely a tájképvédelmi területbe esik. A területegység északi határán a 7-es főút mentén 
húzódó, spontán létrejött, honos égerek alkotta fasor a belátásvédelmet jelenleg biztosítja. A 
többi oldalról körülvevő mező- és erdőgazdálkodási területekkel (Ma, Eg) határos részeken a 
fasor telepítése nem szükséges. A Gksz-1 sz előírásai a kis kiterjedésű egység esetében 



tájképvédelmi szempontból elfogadhatók, így a tájképvédelmi területből való törlése nem 
szükséges. 
  

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott tájképvédelmi terület érintettsége 
 
c/ 7-es főút-menti mezőgazdasági terület  
 
A Nagykanizsától Letenyére vezető 7-es főút déli oldalán lévő állattartó telep besorolása K-
mü, mely a tájképvédelmi területbe esik. Az egységet körülvevő területek Ma, Eg besorolása 
és azok nagy kiterjedése fasor telepítését nem indokolja. A telep a főút felöl a lőtérre vezető 
út két oldalán álló erdősávval védett, takarásban van. Fentiek alapján a telep tájképvédelmi 
területből való törlése nem szükséges. 

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott tájképvédelmi terület érintettsége  



d/ 7-es főút-menti iparterület 2 
 
A Nagykanizsától Letenyére vezető 7-es főút déli oldalán lévő terület besorolása  Gip-2-sz., 
mely részben a tájképvédelmi területbe esik. A besorolásban meghatározott beépítési 
előírások adta lehetőségek (pl.: épületmagasság) a tájképvédelmi szempontokkal nem 
összeegyeztethetők. Ebből fakadóan a területből a főúttól délre érintett területrész a helyrajzi 
számok határai mentén törölve lett. 
 

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott tájképvédelmi terület érintettsége 
 

 
A tájképvédelmi terület módosított határa 
 
e/ Kiskanizsa 
 
A Szepetneki út DK-i végén a tájképvédelmi terület az Lf-1-o besorolású belterület nyugati 
végén álló tíz lakóingatlant érinti. A lakóterület egységes szabályozásának érdekében a 
településrész szélén lévő lakóterületi rész a tájvédelmi területből törlésre került. 



 

 
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott tájképvédelmi terület érintettsége 
 

 
A tájképvédelmi terület módosított határa 
 

 

f/ Csónakázó-tó környéke 
 
A Csónakázó-tó nyugati végén megvalósult forgalmi fejlesztések jelentős változásokat hoztak 
a terület állapotában. A város belterületének déli határán a József Attila és a Kaposvári út, 
valamint azok végén a belterületet ívben lezáró vasúti pálya által közrezárt területek 
szabályozási besorolása döntően belterületi lakóterület Lf-1-o, emellett kis területen véderdő 
Ev, a nyugati oldalon mezőgazdasági Ma besorolású belterület. Fentiek alapján a területrész a   
tájképvédelmi területből törlésre került. 
 



  
Az adatközlésben rendelkezésre bocsátott tájképvédelmi terület érintettsége 
 

 
A tájképvédelmi terület módosított határa 

 

A tájképvédelmi terület változása: 
 
Nemzeti parki adatközlés szerint:  801,7517 ha 
Módosítás utáni terület:            792,1476 ha > ez 98,80 %,  



5.6. A környezetvédelmi védőtávolságok jelölésének felülvizsgálata  
 
Nagykanizsa város településrendezési tervében az alábbi környezetvédelmi védőtávolságok 
(továbbiakban: védőtávolság) szerepelnek jelenleg: 
 

1. Bagolai Hulladéklerakó védőtávolsága (500m) 
2. Szennyvíztisztító (500m) és szennyvíziszap-tároló (1000m) védőtávolsága 
3. Dögkút védőtávolsága (1000m) 
4. Nagykanizsa 0371 hrsz állattartó telep védőtávolsága (400m) 
5. Szennyvízátemelő védőtávolsága (150m) 

A fentiekben meghatározott védőtávolságok kijelölése egyes esetekben akár évtizedekkel 
ezelőtt történt. Az azóta eltelt időszakban a jogszabályi környezet jelentős változáson ment 
keresztül, így a kijelölt védőtávolságok felülvizsgálata indokolt.  
 

1. Bagolai Hulladéklerakó védőtávolsága 
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdése a következőképpen 
fogalmaz a hulladéklerakók védőtávolságával kapcsolatban: 
„A hulladéklerakó telekhatára és összefüggő lakóterület, lakóépület, valamint más, védendő 

területek, létesítmények között a védőtávolságot a környezetvédelmi hatóság állapítja meg, 

amely - ha egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor - nem lehet kevesebb, mint: 

a) veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén: 1000 m,  

b) nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó 

esetén: 
500 m,  

c) inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén: 300 m.”  

Tekintettel arra, hogy az illetékes környezetvédelmi hatóság a rendeletben előírtaktól eltérő 
védőtávolságot nem jelölt ki, javasoljuk a hulladéklerakó körül az 500 m-es védőtávolság 
fenntartását. 
A fent jelzett védőtávolság a hulladéklerakó telekhatárától számított 500m-es távolságot 
jelenti, a hulladéklerakóhoz kapcsolódó egyéb létesítményekre (amennyiben azok nem 
közvetlenül kapcsolódnak hulladéklerakó működtetéséhez, pl. komposztáló telep, és 
földhivatali bejegyzés szerint sem hulladéklerakó a besorolásuk) nem szükséges alkalmazni.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hulladéklerakó előzők alapján 
felülvizsgált védőterülete 

 

2. Szennyvíztisztító (500m) és szennyvíziszap-tároló (1000m) védőtávolsága 
A szennyvíztisztító és a kapcsolódó tároló medence (továbbiakban együtt: szennyvíztisztító) 
védőtávolsága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) Függeléke alapján került kijelölésre. 
Az OTÉK „Szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb 
távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari 
kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől” 
című függeléke alapján, a kijelöléskor alkalmazott szennyvíztisztítási technológia, valamint a 
helyi adottságok figyelembe vételével jelölte ki a szennyvíztisztító és a medence 
védőtávolságát. 
A 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet több ponton is megváltoztatta az OTÉK előírásait. A 
változások között szerepel az is, hogy az OTÉK addig érvényben lévő, szennyvíztisztítókra, 
szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építményekre vonatkozó védőtávolságokat előíró 
Függeléket 2013. január 1-től hatályon kívül helyezte. 
A jogszabályi változás, valamint a tény, hogy a szennyvíztisztító közvetlen és tágabb 
környezete egyaránt évtizedek során kialakult állapotot tükröz (a védőtávolság érdemi 
hatással nem bír a város érintett részeire vonatkozóan), javasoljuk a létesítmények kijelölt 
védőtávolságainak megszüntetését. 
 

3. Dögkút védőtávolsága (1000m) 
Hazánkban a dögkutakat az ötvenes–hatvanas években kezdték létrehozni, hogy az állattartó 
nagyüzemekben vagy a portákon elhullott állatokat egy helyen, távol a lakott területtől 
ártalmatlanítsák.  
Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet 1. Melléklete 
1000m távolságban határozta meg a fertőzésveszélyes telep, így a dögkút védőtávolságát – 
többek között – lakó-, szállás-, üdülőépület, kórház, nevelési-oktatási épületek telkeitől 
számítva. A nagykanizsai dögkút fentiek alapján kijelölt 1000m-es védőtávolsága érinti 
Nagykanizsa korábban kialakult Szabadhegy városrészének egyes lakóingatlanjait. 
A dögkutakat és dögtemetőket az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségek 2005. december 31-i határidővel végleges bezárásra, vagy szennyezés esetén 



a végleges bezárással együtt kármentesítésre kötelezték, így nagykanizsai dögkút is 
időközben bezárásra (felszámolásra) került. 
A 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet hatályát vesztette az OTÉK kiadásával 1998. január 1-től. Az 
OTÉK-ban nincs szabályozás dögkutakra vonatkozóan, mivel azok létesítése, üzemeltetése 
nem megengedett. 
Szabadhegy városrész kialakult szerkezete, a dögkút lezárása, valamint a 
jogszabályváltozások miatt javasoljuk a kijelölt védőtávolság törlését. 
 

4. Állattartó telep védőtávolsága (400m) 
A Kanizsa Brojler Egyéni Cég (Nagykanizsa, továbbiakban: Cég) a város 0371 hrsz-ú 
külterületi ingatlanán nagy létszámú állattartó tevékenységet folytat (intenzív 
baromfitenyésztés: brojlercsirke nevelés). 
A nagy létszámú állattartó tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. 
melléklete alapján egységes környezethasználati engedélyhez (továbbiakban: IPPC) kötött 
tevékenység. A Cég tevékenységét IPPC engedély alapján végzi. A Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Hatóság) 229-2/4/2014 
számon adta ki az IPPC engedélyt, melynek felülvizsgálata és megújítása jelenleg 
folyamatban van. 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján: „A 
bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati 
engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi 
övezetet kell kialakítania.” A védelmi övezetről a jogszabály 5. §-a az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
„(4) A területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a 
környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb 
teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, 
időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények 
figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 
méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. 
(5) A területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben 
előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a 
hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. 
(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet 
lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, 
kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével 
összefüggő építményt.” 
A Hatóság a fentnevezett IPPC engedélyben az alábbiak szerint állapította meg a védelmi 
övezetet: a „telephelyen folytatott tevékenység bűzforrásai, azaz az istállók és a trágyatároló 
határvonalától számítottan az üzemeltetőnek 400 m nagyságú védelmi övezetet kell 
biztosítania.” 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti előírások (a kijelölt 
védelmi övezet) figyelembe 
vételével felülvizsgálatra 
került, rendezési tervben 
korábban kijelölt, és a 
továbbiakban is fenntartandó 
védőterület 
 

 

5. Szennyvízátemelő védőtávolsága (150m) 
A Nagykanizsa, Vámház utcai gazdasági környezetben található szennyvízátemelő kijelölt 
védőtávolságára a 2. pontban megfogalmazottak érvényesek. 
A kijelölt védőtávolság törlését javasoljuk. 
 
A rendezési terv felülvizsgálata során megkeresett területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóság a 4. pont szerinti védőidom tekintetében határozta meg annak nagyságát. Egyéb 
tekintetben – környezetvédelmi szempontból – védőidom, védőtávolság kijelölésére 
határozatot nem hozott, a fentieken kívül Nagykanizsa város közigazgatási területén kijelölt 
környezetvédelmi védőtávolságról, védőidomról nincs tudomása. 
 



5.7. Gázszállító és nagy-közép nyomású vezetékek nyomvonalainak és 
védőtávolságainak pontosítása 
 
Az E-on, a MOL és a Földgázszállító Zrt. adatszolgáltatása alapján pontosításra kerültek a 
nagynyomású-, a nagyközép-nyomású- és a középnyomású gázvezetékek, valamint azok 
védőtávolsága. A nagynyomású gázvezeték védőtávolsága a vezetéktől mért 28-28 méter, a 
nagyközép-nyomású gázvezeték védőtávolsága a vezetéktől mért 5-5 méter, a 
középnyomású gázvezeték védőtávolsága a vezetéktől mért 4-4 méter.  
A gázenergia hálózat védőövezetére vonatkozó előírásokat a helyi építési szabályzat 
függelékében szerepeltetjük.     
 
5.8. 120 és 22 kV-os elektromos hálózat nyomvonalának és védőtávolságainak 
pontosítása 
 
A villamos energia hálózat az E-on adatszolgáltatása alapján a településrendezési tervben 
frissítésre került. Jelölésre került a 132 kV-os nagyfeszültségű, a 22 és 11 kV-os 
középfeszültségű villamos energia hálózat, valamint azok védőtávolsága. A nagyfeszültségű 
villamos energia vezeték védőtávolsága a vezetéktől mért 18-18 méter, míg a 
középfeszültségű hálózat védőtávolsága a vezetéktől mért 5-5 méter. 
A villamos energia hálózat védőövezetére vonatkozó előírásokat a helyi építési szabályzat 
függelékében szerepeltetjük.     
 



   
 

6. a közlekedési területekre vonatkozó szabályozási koncepció 

megfelelőségének vizsgálata 

 

Előzmények, a módosítási igény általánosságban 
A településrendezési terv módosítása a teljes közigazgatási terület felülvizsgálatára irányul, 

melynél a közlekedési építmények elhelyezhetősége a meglévő beépítés jellegének-adottságainak 
lehetőségei szerint került figyelembe vételre. 

A közterületi utak szabályozásával kapcsolatban számos lakossági jelzés, panasz is érkezett az 
önkormányzathoz. Ezekben az érintettek a magántulajdon túlzott érintettségét, vagy éppen a 
közterületsávok szűkösségét, és ezáltal a nehézkes és körülményes közlekedést kifogásolták.  Az 
utak szabályozásának következtében az önkormányzat több jelentős mértékű kártalanításra, illetve 
magán-területek megvásárlására is kényszerült, ahol belátható időtávban tényleges útépítés viszont 
nem várható. 

Az utak szabályozási vonallal kibővített területén nemcsak új építés tiltott, hanem az ilyen 
szabályozással érintett telken bármilyen építési szándék esetén előbb a szabályozási terv szerinti 
telket ki kell alakítani, és a közterületként szabályozott telekrészt saját használatú útként önálló 
telekként kell telekkönyvezni (193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28. §). 

A szabályozási terv felülvizsgálatának igénye ilyen esetekben arra vonatkozik, hogy a tervben 
szereplő, a magántulajdonú telkeket érintő útszélesítés szükségességét fenn kellett tartani, a 
tervezett szabályozás feltétlenül szükséges településrendezési érdekeket szolgál-e. 

A közlekedési építmények vonatkozásában a tervezés során az alábbi felülvizsgálatokra került 
sor: 

- kistérségi kapcsolatok 
- közúti úthálózati hierarchia 
- közlekedési elemek védőtávolságai 
- külterületi, és zártkerti területek úthálózatának szabályozása  

 

Jelenlegi hatályos szabályozás 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén az utak szélességének szabályozása elsődlegesen az 

OTÉK ajánlásai és a városrendezési elvek alapján valósult meg, az érintett ingatlan-tulajdonosok és 
az Önkormányzat érdekeit, anyagi lehetőségeit kevésbé mérlegelte. Az OTÉK 26.§ (2) bekezdése 
értelmében „más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
hiányában- legalább a következő szélességű építési területet kell biztosítani:  

1. gyorsforgalmi utak (autópálya, autóút esetén) 60 m 
2. főutak esetén 40 m 
3. országos mellékutak esetén 30 m 
4. helyi gyűjtőutak esetén 22 m 
5. kiszolgáló utak esetén 12 m”  
Az OTÉK 111.§ - ban megfogalmazott előírásai lehetőséget adnak a fentiektől történő eltérésről, 

megfelelő indokok esetében - melyeket a településrendezési terv alátámasztó munkarészében kell 
kifejteni – valamint amennyiben közérdeket nem sért, biztosított, hogy az OTÉK 31.§ (1) 
bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, és ahhoz az Étv. 9.§ (6) bekezdése szerinti 
szakmai véleményt adó hozzájárult. 

 

Általános javaslat az utak szabályozására 
A közlekedési területek szabályozásának felülvizsgálatakor alapvetően a közúthálózati szerep által 

szükséges paraméterek betarthatósága kell, hogy domináljon, másodlagos szerephez juttatva a 
kialakult épített és tulajdonjogi környezet adottságait. Amennyiben a közlekedési létesítmények 
elhelyezése a kialakult közterületeken megoldható, a magáningatlanok, épületek érintettsége 
nyílván indokolatlan. 



   
 

Az útszélesítéseket csak ott célszerű biztosítani (illetve fenntartani), ahol az szakmailag 
egyértelműen szükségesnek, és belátható időn belül az önkormányzat (vagy az állam) részéről 
végrehajthatónak tűnik — egyéb esetben e döntésnek súlyos anyagi következményei lehetnek. 

A szabályozás utakat érintő módosítását ennek tükrében mérlegeltük, és végeztük el.   
 

Közlekedési hierarchia 
 

Közúti közlekedés 

A város közigazgatási területén belül állami és önkormányzati tulajdonú útszakaszok találhatók. Az 
állami utak (beleértve a gyorsforgalmi utat is) kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei 
Igazgatósága, a városi utakat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. üzemelteti. 

 

 
 

A város jelenlegi állami közúthálózata 
 

A város kistérségi közlekedési kapcsolatait tekintve rendkívül jónak mondható pozícióban 
helyezkedik el. Égtáj szerinti kapcsolatai az állami gyorsforgalmú-, fő-, és mellékút úthálózaton 



   
 

kielégítőek. Gyakorlatilag az állami gyorsforgalmú úthálózat, a főúthálózat, és a mellékúthálózat is 
azonnal elérhető, melyek a környező települések, és a távolabbi nagyvárosok megközelítését is 
gyorsan, megfelelő szolgáltatási szinten biztosítják. Kistérségi, térségi kapcsolatokat javító új 
útszakaszok kijelölésére a továbbiakban sincs szükség. 

 
Az állami úthálózat vonatkozásában a tervezett fejlesztések az elmúlt években megvalósultak, a 

gyorsforgalmú úthálózat bővítése kapcsán az M9 autópálya tervezése még folyamatban van. A 
jelenlegi koncepció szerint a várost észak keleti részén érinti, illetve Nagyrécse közigazgatási 
területén kapcsolódik be a helyi közlekedési hálózatba. Az állami hálózat bővítésére új igény nem 
jelentkezett. 

 
A település úthálózata a beépítettség nagyságrendjéhez igazodva tulajdonképpen az állami 

mellékutak külterületi, és belső-, átlelési szakaszaiból, az egyéb lakóterületeket kiszolgáló helyi 
utakból, továbbá külterületi, mezőgazdasági utakból áll. Ez a hierarchia a jelenlegi közlekedési 
igényeket alapjaiban véve megfelelő szinten kiszolgálni képes. 

A település belterületén az utak túlnyomórészt szilárd burkolattal kiépítettek — az ingatlanok 
előtt, az utak mellett jó lefedettséggel aszfalt, vagy térkő burkolatú járdák is találhatók. A 
keresztmetszeti paraméterek sok esetben sem az utak, sem a járdák tekintetében nem felelnek 
meg a KTSZ jelenlegi előírásainak, de a helyi közlekedési igényeket az elvárt szolgáltatási szinten 
túlnyomórészt kiszolgálják. 

 
A meglévő-megmaradó önkormányzati utak, túlnyomórészt kiszolgáló-lakó utcák. A kialakult 

beépítések következtében adott — változó — szabályozási szélességűek, jelentős részük szilárd 
burkolattal ellátott. A meglévő szabályozási szélességeken belül a helyi lakó-kiszolgáló forgalom 
hosszú távon is megfelelő szolgáltatási szintet ad. A szabályozási tervben útterület bővítésre csak 
néhány utcánál került sor, alapvetően a kritikusan szűk útterületek érintettségében. 

 
A helyi közlekedési hierarchia felülvizsgálata során jellemzően a nagyléptékű fejlesztéssel 

megvalósítható helyi gyűjtőutak létjogosultságát mérlegeltük, elsősorban azokét, amelyekre még 
tervek sem készültek. Megvalósíthatóságuk realitásának figyelembe vétele mellett egyes 
koncepcionális hálózati elemek törlésre, vagy funkciójukat tekintve átsorolásra kerültek. 

 
Vasúti közlekedés 

 

A Megyei Jogú Város a 17. számú 
Szombathely – Nagykanizsa, valamint a 
30. számú Székesfehérvár – Gyékényes 
vasútvonalak metszésében helyezkedik 
el. A két vasútvonal között a déli 
településrészben található Nagykanizsa 
vasútállomás biztosít kapcsolatot, 
valamint bonyolítja a teher, és 
személyforgalom elosztását. Az érintett 
vasúti létesítmények átalakítása, vagy 
bővítése továbbra sem szerepel a 
fejlesztési tervek között. 
 



   
 

 
Közlekedési építmények és szerepkörük 
 

Út jele                           
(száma, neve) 

Útkategória 
(KTSZ szerint) 

Közúti tervezési osztály 
(KTSZ szerint) 

Tulajdonos 

M9 gyorsforgalmi út K.I. Autópálya Állam 

M7 gyorsforgalmi út (Budapest - 
Letenye) 

K.I. Autópálya Állam 

K.III. 7. számú elsőrendű főút 
(Budapest - Székesfehérvár - 

Letenye) B.III. 
I. rendű főút Állam 

K.IV. 74. számú másodrendű főút 
(Nagykanizsa - Zalaegerszeg - 

Vasvár) B.IV. 
II. rendű főút Állam 

K.IV. 61. számú másodrendű főút 
(Dunaföldvár-Dombóvár-

Nagykanizsa) B.IV. 
II. rendű főút Állam 

7527 j. Nagykanizsa-Pacsa 
összekötõ út 

K.V. Összekötő út Állam 

K.V. 7551 j. Nagykanizsa-Korpavár 
összekötõ út B.V. 

Összekötő út Állam 

K.V. 7511 j. Zalakomár-Nagykanizsa 
összekötõ út B.V. 

Összekötő út Állam 

K.V. 
6830 j. Nagykanizsai átkötés 

B.V. 
Összekötő út Állam 

K.V. 6834 j. Nagykanizsa-Molnári 
összekötõ út B.V. 

Összekötő út Állam 

K.V. 6833 j. Nagykanizsa-
Murakeresztúr összekötõ út B.V. 

Összekötő út Állam 

K.V. 6804 j. Nagykanizsa-Gyékényes 
összekötõ út B.V. 

Összekötő út Állam 

K.V. 6101 j. Nagykanizsa átkelés 
összekötõ út B.V. 

Összekötő út Állam 

K.V. 6832 j. Galambok-Bagola 
összekötõ út B.V. 

Összekötő út Állam 

K.V. 
75162 j. Korpavár bekötõ út 

B.V. 
Összekötő út Állam 

K.V. 61601 j. Sánc vasúthoz vezetõ 
északi csomóponti ág B.V. 

Összekötő út Állam 

68151 j. Bagola bekötõ út K.V. Összekötő út Állam 



   
 

B.V. 

 68152 j. Liszó bekötõ út K.V. Összekötő út Állam 

68354 j. Nagykanizsa állomáshoz 
vezetõ út 

B.V. Összekötő út Állam 

68355 j. Nagykanizsa reptéri út K.V. Összekötő út Állam 

K.V. 
Helyi gyűjtőutak 

B.V. 
Gyűjtőút Önkormányzat 

Belterületi kiszolgáló utak B.VI. Lakóút Önkormányzat 

Külterületi mezőgazdasági utak K.VI. 
Mezőgazdasági út 

szervizút 
Önkormányzat 

Szombathely–Nagykanizsa 17. 
számú vasútvonal 

  Állam 

Székesfehérvár - Gyékényes 30. 
számú vasútvonal 

  Állam 

 
 
 
 



   
 

 
A hatályos TrT. szerinti közlekedési hierarchia 



   
 

 

 
A módosítás során javasolt közlekedési hierarchia 



   
 

 

 

 



   
 

A közlekedési építmények védőtávolságainak felülvizsgálata 

 
A meglévő és tervezetett közlekedési elemek közül az állami úthálózat, valamint a 

vasúthálózat kapcsán a vonatkozó hatályos jogszabályok védőterületeket határoznak meg. A 

közúti, és vasúti védősávok a nyomvonalak mentén, jellemzően hierarchiai szerepkörök szerint 

változó szélességűek. 

A védőtávolságok a közutak tekintetében jellemzően külterületen relevánsak, míg a vasút 

üzemében ez kül-, és belterületen egyaránt előírás. 

 

A felülvizsgálat során a közutak nyomvonalát övező védősávokat aktualizáltuk, jellemzően 

elhelyezkedésük, és a környező beépítés típusát figyelembe véve. Azokon a területen, ahol az 

utak átmeneti zónában haladnak, a védőtávolságokat kiterjesztettük belterületre is. Átmeneti 

zónának azokat a területrészeket tekintjük, amelyek közlekedési értelemben (KRESZ) lakott 

területen kívül helyezkednek el, azonban ingatlan nyilvántartás, valamint településszabályozás 

vonatkozásában belterületnek számítanak. Ezeken az útszakaszon külterületi jellegük szerint 

kell közlekedni, így az utak melletti ingatlanokon célszerűnek tartjuk az illetékes közút 

kontrollját a védősávokon belüli beépítések vonatkozásában. 

 

Állami mellékutak, és külterületi utak szabályozásának felülvizsgálata 

 
Az állami mellékutak külterületei szakaszain a hatályos terv szerinti szabályozási vonalakat 

töröltük. Az útszakaszok olyan jellegű fejlesztése, amely a közlekedési területsávok bővítését 

igényelné, nem szerepel sem a közútkezelő rövid, vagy középtávú tervei közt, sem egyén 

magasabb rendű koncepcionális tervekben. A külterületi szakaszokon az utak melletti 

területsávok elépítésétől nem kell tartani, a védőtávolságokon belüli fejlesztések pedig 

egyébként is a közútkezelő hozzájárulása mellett valósulhatnak meg. A hatályos tervben 

jellemzően a meglévő állami összekötő utak érintettek, ahol az előirányozott szabályozási 

szélesség 22m. Ez a szomszédos ingatlanokra olyan terheket, és kötelezettségeket hárít, 

amelyek fenntartása — fejlesztési igény nélkül — indokolatlan. 

 

Ugyancsak hasonló módon jártunk el a mezőgazdasági kertes területek útjainál, valamint a 

külterületi földutak tekintetében is. 

Utóbbiaknál szabályozást csak azokban az esetekben tartottunk fenn, amikor a kiszolgáló 

utak hálózati szerepköre megkívánta a minimális keresztmetszeti paraméterek biztosítását (pl. 

mezőgazdasági, vagy zártkerti „gyűjtőút”), vagy az útszakaszok telekrendezéshez szükségessé 

vált a szabályozási szélességek megadása (pl. alrészletként szereplő utaknál önálló telkeket 

kell képezni). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Parkolás-szabályozás 
 
Az OTÉK várakozóhelyekre vonatkozó normáitól való eltérés  
A tervezett fejlesztések esetén a parkolási igények biztosítását mindig telken belül, OTÉK előírásai 

szerint kell megoldani (kivéve a város Helyi Építési Szabályzatában foglalt eltéréseket). A 

mozgáskorlátozottak igényeire fokozott figyelemmel kell lenni. 

Ugyanakkor javasoljuk szem előtt tartani, hogy a parkolási létesítmények biztosítása mindig 

forgalomkeltő hatású, így nagyobb parkolási létesítmények tervezése esetén a környező úthálózat 

forgalmi terhelését és távlati megfelelőségét is vizsgálni szükséges. 

 
A gépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírások: 
A gépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírásokat (pl. az OTÉK által meghatározott várakozóhely-

számtól való eltérést) 2016. óta a város Helyi Építési Szabályzatában kell meghatározni.  

Az egyes épített egységek rendeltetésszerű használatához elhelyezendő gépjárművek számát 

befolyásolja: 

•  területhasználati egység/funkció 

• Településszerkezeten belül elfoglalt hely 

• Közösségi közlekedési ellátottság 

 

Ezért a város területére vonatkozó gépjármű-elhelyezési szabályokat a településen belül elfoglalt 

hely és a területhasználati funkció alapján határozzuk meg. 

 

A) A városrészek alapvetően négy övezetbe sorolhatók kifejezetten gépjármű-elhelyezési 

igény szempontjából, a parkolási szokások változásának figyelembe vételével: városközponti, 

átmeneti, lakótelepi, illetve külső zónára. 

 

Városközpont (sűrűn beépített, nagy forgalmat vonzó, kiterjedt közösségi közlekedési hálózattal 

ellátott településrész, műemlék-épületekkel, jelenleg meglévő közúti forgalom további növelése 

nem kívánatos, sőt annak mérséklése a cél), 

 

Átmeneti zóna (közösségi közlekedéssel közepes mértékben ellátott, városközponton kívül eső, de 

jellemzően sűrűn beépített, általában kertvárosi jellegű, forgalomvonzó létesítményeket is magába 

foglaló területek), ez a zóna további részekre bontható – a település kiterjedése és jellemzői 

függvényében. 

 

Lakótelepi zóna (emeletes lakóépületekkel beépített, oktatási, sport- és egyéb kiszolgáló funkciót 

magába foglaló területek, ahol magas a lakósűrűség, jó a közösségi közlekedési ellátottság és a 

parkolók közterületeken, illetve mindenki számára megközelíthető magánterületeken helyezkednek 

el és a szükséges parkolók számítása során figyelembe vehető a különidejűség elve is), 

 

Külső zóna (közösségi közlekedéssel gyengén ellátott területek, főleg lakó-, ipari és gazdasági 

funkcióval beépítve). 

 

Az egyes területre vonatkozó gépjármű-elhelyezési előírások a zónákon belül megengedett 

területhasználati egységek és funkciók ismeretében, táblázatos formában határozhatók meg. 

A fentiektől eltérő zónák és területfelhasználási egységek esetén az OTÉK előírásai alkalmazandók. 

 

Alkalmazott alapelvek, országos előírások: 

A parkolási igényeket meghatározó módszer az alábbi alapelvekre épül: 

• nem lehet elsődleges cél minden várható parkolási igény kielégítése, különösen a 

forgalommal terhelt városközponti övezetben, 



   
 

• a keltett forgalom figyelembe vétele elsődleges, kezelésének módja nem lehet minden 

esetben a közúti infrastruktúra fejlesztése, a fenntartható közlekedés elvének befogadása a 

parkolási igének meghatározásánál prioritás (környezetvédelem és a település élhetősége 

szempontjából), 

• az egyes létesítményekhez biztosítandó parkolóhelyszám megállapítása egy folyamat, 
amely differenciáltan veszi figyelembe a létesítmény jellemzőit. 

 

A fentiek következtében: 

• városközponti zónában parkolóhelyek számának csökkentése a cél – a forgalomkeltés 

csökkentése, közösségi és zöldterületek, valamint a kerékpározásra, gyalogos közlekedésre 

alkalmas területek növelése, egyéni gépjárműhasználat visszaszorítása, mélygarázsok 

kihasználtságának növelése, 

 

• felszíni parkolástól eltérő megoldások (mélygarázsok és parkolóházak, parkolólemezek) 

építésének összehangolása a felszíni parkolási lehetőségek csökkentésével. Ennek oka, hogy amíg a 

felszínen is rendelkezésre állnak parkolóhelyek, a gépjárművezetők inkább a kényelmesebb felszíni 

parkolást választják, akkor is, ha hosszasan várakoznak egy-egy parkolóhelyre. Így a mélygarázsok 

beruházásának megtérülése ellehetetlenül. 

 

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (továbbiakban OTÉK) részletesen 

szabályozza az egyes területhasználati funkciókhoz megépítendő várakozóhelyek számát, de nem 

differenciál a tervezett építmény elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai, megközelíthetősége, 

illetve közösségi közlekedési ellátottsága szerint, de megengedi a várakozóhelyek számának 

módosítását a HÉSZ-ben meghatározottak szerint.  

 

Várakozóhelyekre vonatkozó előírások kidolgozásának módszertana 

  

Ahhoz, hogy a Helyi Építési Szabályzat parkolási fejezetébe reális csökkentő, illetve növelő tényezők 

kerülhessenek, az alábbi módszert alkalmaztuk: 

 

B) A városrészek alapvetően négy övezetbe sorolhatók kifejezetten parkolási 

szempontból, a parkolási szokások változásának figyelembe vételével: városközponti, átmeneti, 

lakótelepi, illetve külső zónára – fentiek szerint. 

 

Minden övezetben különbözőek a parkolási igények, a területhasználati funkciók aránya, 

használatuk más-más napszakokban jellemző. Eltér a közösségi közlekedési ellátottság, az 

infrastruktúra kiépítettsége. A városközponti zónában elhelyezkedő építmények esetén minden 

esetben maximális parkolóhely-szám meghatározása lenne indokolt (felső korlát), de ezt a 

lehetőséget az OTÉK egyelőre nem tartalmazza. Ugyanez vonatkozik a közös parkolóhasználatot 

magába foglaló különidejűség figyelembe vételére (kettő, vagy több funkció használja ugyanazt a 

parkolót, de különböző időszakokban) Ebben az övezetben a forgalomkeltés minimalizálása és az 

autómentes-területek kialakíthatósága a cél. Az átmeneti és a lakótelepi zónában a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével, egyedi vizsgálatok elvégzése után lehet a parkolóhelyek 

számának pontos csökkentési lehetőségeit meghatározni. A lakófunkció esetén (tekintettel a 

motorizáció folyamatosan emelkedő szintjére) kisebb mértékű parkolószám-növelés is elfogadható. 

Többlet-parkolóállások építése kerülendő, forgalom-növelő hatásuk miatt. (Ez általában a nagy 

alapterületű kereskedelmi funkcióra jellemző.)  

A külső zónában minimális parkolóhely-szám meghatározása, egyedi vizsgálatokkal igazolandó 

kismértékű csökkentése és esetleges korlátozott növelése is indokolható olyan esetekben, amikor 

az építmény kifejezetten közösségi célokat szolgál, a közösségi közlekedéssel való megközelítése 

csak nehezen, vagy egyáltalán nem biztosított 500 méteren belül és a hosszú gyaloglás, valamint 



   
 

kerékpározás nem várható el a használóktól (pl. jelentős számú kisgyermek, mozgáskorlátozott, 

illetve beteg használja a létesítményt). 

 

 

1. sz. (városközponti) parkolási zóna 
A városközponti parkolási zóna a Nagykanizsán Belváros városrész, alapvetően azok területek, 

ahonnan az Erzsébet tér mintegy 15 perc sétával elérhető. 

 

A városközpontban a tapasztalat szerint nagyarányú parkolási igény mutatkozik a közterületi 

parkolókban, annak ellenére, hogy a parkolási díjat kell fizetni. A sűrűn beépített, sokfunkciós, 

vegyes területhasználatú városközpont nagy gyalogos- és gépjárműforgalmat vonz. Az egyes 

intézményekhez, épületekhez tartozó parkolófelületek használata nem különül el. A közterületek 

jelentős részét foglalják el a várakozó gépjárművek. Különösen a szűk szabályozási szélességű 

utcákban jelent gondot a parkolóhelyek elhelyezése és gyakran ezek azok a területek is, ahol az 

épületekhez nem lehet telken belül parkolót biztosítani. 

Várakozóhelyek számára vonatkozó javaslat: 

A városközponti zóna védelme érdekében sehol sem javasolunk a forgalom növekedését 

eredményező parkolószám-növelést (kivételt képezhet a lakófunkció – a helyi sajátosságok és az 

önkormányzat kérésének figyelembe vételével). A cél a gépjárműforgalom csökkentése, a létező 

parkolófelületek jobb kihasználása (több gépjármű használja ugyanazt a parkolófelületet – nagyobb 

forgási sebesség). A beépítés óvárosi jellegét figyelembe véve sok helyen nem reális elvárás az 

előírt várakozóhelyek ingatlanon belüli elhelyezése a városközponti parkolási övezetben, így a 

közterületi parkolás lehetőségét nagyobb arányban kell megadni ebben a zónában, mint a kevésbé 

sűrűn beépített területeken – amennyiben az érintett közterületek erre lehetőséget adnak.  

 

2. sz. (átmeneti/kertvárosi) parkolási zóna 
 
Ebbe a zónába a városközponthoz közel elhelyezkedő, de már kevésbé sűrűn beépített és kevesebb 

intézményi területet magába foglaló területeket soroltuk, ahol a rendelkezésre álló közterületek 

szélesebbek, a betelepült funkciók által vonzott gyalogos- és gépjárműforgalom kisebb volumenű, 

mint a városközpontban.  

 

Várakozóhelyek számára vonatkozó javaslat: 

Ebben a parkolási övezetben (tekintettel az általában kisebb szolgáltatási szintű közösségi 

közlekedési kiszolgálásra és így a várhatóan nagyobb arányú gépjárműforgalomra) a 

várakozóhelyek számának kisebb mértékű csökkentését irányoztuk elő és a parkolók közterületen 

való biztosításának arányát is általánosságban csökkenteni javasoljuk. A területeken a nagyarányú 

lakófunkció mellett megjelenik az oktatási, sport és gazdasági funkció is, amelyek parkolási 

jellemzői és igényei eltérnek a lakófunkciótól. 

 

A vasútállomás és a megállóhelyek környékén a biztosítandó P+R parkolóhelyek legnagyobb számát 

a rendelkezésre álló területek nagysága és a finanszírozási lehetőségek határozhatják meg, mivel 

mind a városnak, mind a régiónak érdeke, hogy az ingázó forgalom a közösségi közlekedési 

járműveket használja és ne a saját gépjárművét. Ehhez szükséges a lehető legnagyobb számú P+R 

parkoló kiépítése és az általuk keltett forgalom kezelése a város úthálózatán.  

 

3. sz. (lakótelepi) parkolási zóna 
 

Ebben a zónában jellemzően többemeletes társasházakkal beépített lakófunkció és annak kiszolgáló 

funkciói (oktatási intézmények, sportlétesítmények) találhatók, amelyek számára (túlnyomóan) 

közterületi parkolási lehetőségek állnak rendelkezésre. Ezek az el nem zárt parkolási lehetőségek 

biztosítják a parkolók különidejű használatát is (pl. a lakótelepen főleg éjszaka használt 



   
 

parkolókban nappal az egyéb funkciókhoz érkezők várakozhatnak). A külön zónaként való 

értelmezést a parkolási szempontból a város többi területétől eltérő használati jellemzők indokolják. 

 
Várakozóhelyek számára vonatkozó javaslat: 

A területen megfelelő a közösségi közlekedési ellátottság és lehetséges a különidejűség figyelembe 

vétele, így lakófunkció kivételével a várakozóhelyek előírt számának kisebb mértékű csökkentését 

irányoztuk elő. 

 
4. sz. (külső) parkolási zóna 
 
A város központjától távolabb eső, az előző három parkolási övezetbe nem sorolt területeket 

parkolási szempontból a város külső zónájaként értelmeztük. Az előző két övezetnél kisebb mértékű 

közösségi közlekedési ellátottság, nagyobb gazdasági, ipari és kereskedelmi funkciókat magukba 

foglaló telkek, illetve családi házas beépítésű lakóterületek jellemzik.  

 

Várakozóhelyek számára vonatkozó javaslat: 

A területi jellemzők miatt ebben a zónában az ingatlanok, építmények közúton való megközelítése 

jellemző, így a várakozóhelyek OTÉK-szerint meghatározott számát irányoztuk elő. Az ipari és 

gazdasági területeken fokozott teherforgalom várható a megengedett funkciók miatt. 

 



7. közművek, felszíni vízrendezés és az ivóvízbázis szabályozási 

kérdései  

 

7.1. Ivóvízellátás, ivóvíz kutak és vízbázis védőtávolságok 

 

A település vízellátó rendszerét a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 

15/a) üzemelteti. 

Az üzemeltetési feladatok ellátása a 4117-1/1/2012.I. számon kiadott egységes szerkezetű 

üzemeltetési engedély alapján történik. 

Nagykanizsa város térségének ivóvíz ellátása a Murai vízmű-rendszerről történik. A murai vízellátó 

rendszer vízbázisa a Molnári község térségében a Mura folyó kavicsteraszára telepített kutak. A 

molnári vízrendszer biztosítja Nagykanizsa város, a Kisregionális rendszerhez tartozó települések, a 

Mura I. és Mura II. távvezeték mentén fekvő települések vízellátását is. A Nagykanizsai vízbázison 

üzemelő kutak 1994-ben leállításra kerültek, mivel a vízminőségük a magas vastartalom miatt nem 

volt megfelelő. 
A Molnári vízbázist 15 db kút alkotja, a kitermelhető vízmennyiség 3.900.000 m3/év. A kutakból 

kitermelt nyersvíz kezelésre szorul. A víztisztítási technológia vas- és mangántalanítást, valamint 

fertőtlenítést foglal magába.  
A tisztított vizet a Murai vízműből Nagykanizsa városba a Mura I. (18 667 fm, DN500mm) és Mura 

II. (13 618 fm, DN600) távvezetékek juttatják el. 

A város 8 nyomásövezettel rendelkezik. A városi hálózat jelentős része körvezetékes rendszerű. A 

vízvezetékek nagyrészt állami, ill. önkormányzati tulajdonban lévő közterületi ingatlanokon 

helyezkednek el. Az idegen tulajdonú területeken lévő közcélú vízvezetékeknek a jogszabályi 

előírások alapján 2-2 m-es védőtávolságuk van (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 4. sz. 

melléklet). A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényi jogszabály 6. § (2) bekezdése 

alapján „Ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben 

meghatározott vízvezetési szolgalmi jog gyakorlása - a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez 

indokolt mértékben - a víziközmű-szolgáltatót megilleti. A víziközmű-szolgáltató viselni köteles a 

joggyakorlás következtében felmerülő terheket.”  

Vízellátó rendszer elemei megismerhetők az egységes szerkezetű üzemeltetési engedélyből, 

valamint az üzemeltető működési szabályzatából. A településen található víztornyokat, 

hidroglóbuszokat, tározókat, valamint a távvezetékeket feltüntettük az áttekintő helyszínrajzon. 

 

 





7.2. Szennyvízelvezetés 

 

A település szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását biztosító vizilétesítményeket a Délzalai Víz- 

és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a) üzemelteti. 

Az üzemeltetési feladatok ellátása a 36800/287-6/2016.ált. számon kiadott egységes szerkezetű 

üzemeltetési engedély alapján történik. 

Nagykanizsa városban vegyes rendszerű, részben egyesített, részben elválasztott rendszerű 

csatornahálózat épült ki. A központi városrészben a régebben épült szennyvízcsatornák egyesített 

rendszerűek, az utóbbi néhány évtizedben az új lakótelepeken és a külső városrészekben döntően 

elválasztott rendszerű szennyvízcsatornák épültek. A hálózatok szétválasztásával az egyes 

átemelőkhöz és záporkiömlőkhöz kapcsolódóan 11 csatornázási körzet került kialakításra. 

A gravitációs vezetékek teljes hossza 272 156 fm. Ebből elválasztott rendszerű 143 782 fm, 

egyesített rendszerű 128 374 fm. A nyomóvezetékek összhossza 41 258 fm.  

A szennyvízcsatorna-hálózat nagyrészt állam, ill. önkormányzati tulajdonban lévő közterületi 

ingatlanokon helyezkedik el. Az idegen tulajdonú területeken lévő közcélú nyomóvezetékek a 

jogszabályi előírások alapján 2-2 m-es védőtávolságot éleznek (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 

4. sz. melléklet). A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényi jogszabály 6. § (2) 

bekezdése alapján „Ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben 

meghatározott vízvezetési szolgalmi jog gyakorlása - a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez 

indokolt mértékben - a víziközmű-szolgáltatót megilleti. A víziközmű-szolgáltató viselni köteles a 

joggyakorlás következtében felmerülő terheket.”  

A területen 36 db szennyvízátemelő üzemel, melyeket az áttekintő helyszínrajzon feltüntettünk. A 

rajzon jelöltük az egyesített és elválasztott rendszer határát is. 
Az átemelők védőtávolságára illetve a lakóépületektől való minimális távolságára vonatkozóan már 

nincs érvényes jogszabályi előírás. A korábbi előírások alapján a lakóépülettől való védőtávolság 20 

m bűzelzáróval rendelkező átemelőknél. Szagtalanító nélkül 150 m, amelytől eltérni egyedi 

technológiai beavatkozás után lehet. 

A szennyvíztisztító telep helye Nagykanizsa 0194/6 és 0202/1 hrsz, a lakott területektől való 

távolsága 700 m. A tisztítási technológia eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás nitrifikációval, 

denitrifikációval, biológiai és vegyszeres foszforeltávolítással. A tisztított szennyvíz befogadója a 

Dencsár-árok, mely a Mura vízgyűjtőjéhez tartozik. A telep nem csak Nagykanizsa, hanem a 

környező régió (pl. Zalaszentbalázs, Nagyrécse) szennyvizeit is fogadja. A szennyvíztisztító telep 

hidraulikai kapacitása 21 250 m3/nap. A tisztító telepre ténylegesen vezetett szennyvíz mennyisége 

(2014-es adatok alapján) 9 878 m3/nap. A keletkező szennyvizek jellege: kommunális és ipari. (Az 

ipari kibocsátás nem éri el a biológiai kapacitás LE-ben meghatározott értékének 5%-át.) 

 





7.3. Csapadékvíz elvezetés és felszíni vízrendezés 

 

Nagykanizsa csapadékvíz-elvezetése nyílt árkokkal és zárt csatornával történik. A csatornahálózat 

részben egyesített rendszerű. 
A település a Mura vízgyűjtőjéhez tartozik. A város közigazgatási területe a 11/2010.(IV.28.) KvVM 

rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel nem érintett és belvízzel sem 

veszélyeztetett, ugyanakkor a település területén több kisvízfolyás is megtalálható. Ezek közül a 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak az alábbi vízfolyások: 

 

 Principális csatorna 

 Bakónaki patak 

 Mántai patak 

 Lazsnak csatorna 

 Dencsár árok 

 Jadai csatorna alsó külterületi szakasza 

 Péterfai árokterület 

 Miklósfai patak 

  

A város csapadékvíz-elvezető hálózatának több üzemeltetője is van: 

 Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 33.) ) -  bel- 

és külterületi árkok, elválasztott rendszerű csapadékcsatorna, Csónakázó tó, nem VIZIG 

kezelésben lévő vízfolyások 

 Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a) - egyesített 

rendszerű csatornahálózat 

 Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garai u. 21.) - 

Ipari Park területén lévő nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető hálózat 
 

A Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások 40-100 éve kialakított 

és az akkori kor tudása alapján meghatározott vízszállító képességgel rendelkeznek. Ebből adódóan 

az akkor feltételezett lefolyási viszonyok alapján lettek méretezve, ezért további többlet 

vízbevezetésekre már nincs mód. A vízrendszer a korábbi években tapasztalt rendkívüli, heves, 

hirtelen csapadékokat csak kiöntéssel tudják levezetni. A vízfolyások állapota a nyomvonal mentén 

folyamatosan változó, jelentős hordalékterhelés éri őket a környező, helytelenül vagy nem kellő 

gondossággal művelt mezőgazdasági területekről. A magántulajdon érintettsége miatt a vízfolyások 

megfelelő üzemeltetése, karbantartása nem megoldott. 

Az Északi Iparterület esetében a csapadékvizek elvezetése a Péterfai árokba, illetve a Bakónaki 

patak érintett szakaszába nem megoldható. A vízfolyások befogadó- és vízelvezető képességük 

határán vannak, tovább nem terhelhetők. 

 

Javaslat: 

 A lefolyást a keletkezés helyén kell kezelni, meg kell oldani a beépített területeken keletkező 

lefolyás késleltetését, visszatartását. 

 A vízgyűjtő területekre el kell végezni a részletes hidrológiai, hidraulikai vizsgálatot, a 

csapadékvíz-elvezetési tervekre elvi vízjogi engedélyt kell kérni. 
 Fel kell tüntetni a szabályozási tervben a fenntartási sávokat, és érvényt kell szerezni a 

vonatkozó szabályok betartásának. 

 

A nem nevesített, csak helyrajzi számmal jelölt vízelvezető árkok és közlekedési 

létesítményekhez csatlakozó vízelvezető elemek esetében az árok állapota a nyomvonal mentén 

folyamatosan változó. A magántulajdon érintettsége miatt a vízelvezető árok megfelelő 

üzemeltetése, karbantartása nem megoldott. A megfelelő vízelvezetés biztosításához szükséges 



feladatokat, (karbantartás, üzemeltetés, meder tisztítás) a nyomvonallal érintett ingatlan 

tulajdonosai nem látják el. Az önkormányzat ezen feladatokat saját hatáskörben elvégezné, de az 

árok nem képezi a tulajdonát, és üzemeltetési, kezelői jogosultsággal sem rendelkezik. 
Javaslat: 
A vízelvezető árkok meglévő állapotának felmérése (geodéziai felmérés), csapadékvíz-elvezető 

képességének meghatározása, valamint mederrendezési terv elkészítése javasolt. Ezek alapján 

szükséges a vízelvezető árok nyomvonalának véglegesítése, valamint a szükséges területek 

(keresztmetszetek) meghatározása.  
Ezt követően az árok kialakításához szükséges jogi helyzet rendezésére az alábbi lehetőség áll 

rendelkezésre: 

a nyomvonal mentén a szükséges területek kivonása a meglévő ingatlanokból és egyesítése egy 

önkormányzati tulajdonú hrsz. alá árok megnevezéssel.  Szükséges az árok kezelését 

önkormányzati hatáskörbe vonni. 

 

Problémás területek: 

 

1. Új irtás felől (0567/33 hrsz.) érkező lefolyó vizek elvezetése jelenleg nem megoldott, az 

Alkotmány és Magvető utcák útárkainak vízelvezető képessége elégtelen, lakott területen 

helyi elöntések keletkeznek. A probléma megoldására új vízelvezető árok kiépítése szükséges, 

melynek lehetséges nyomvonalát a szabályozási terven feltüntettük. Érintett magánterületi 

ingatlanok: 0549/5 és 0547/2 hrsz. Az árok területén a tulajdonviszonyokat rendezni kell 

(területvásárlás, kisajátítás, művelés alóli kivonás), a szükséges árokterület nagyságát a 

részletes hidraulikai, hidrológiai számítások alapján kell megállapítani.  

2. A Major kertaljai dűlő felől a csapadékvizek elvezetése elégtelen, a Napsugár utcát elönti a 

víz. Az utcától északra lévő telkek végében régebben nyílt árok volt, melyet fel kellene újítani 

hidraulikai, hidrológiai számítások alapján meghatározott paraméterekkel. Az árok befogadója 

a 4286 hrsz.-en lévő árok, a javasolt nyomvonalat a szabályozási terven feltüntettük. Érintett 

magánterületi ingatlanok: 4293/2, 4281 és 4300/12 hrsz. Az árok területén a 

tulajdonviszonyokat rendezni kell (területvásárlás, kisajátítás, művelés alóli kivonás). 

3. A Gesztenyés utcai csapadékcsatornából a csapadékvíz nincs elvezetve a befogadóig. A 

helyszínrajzon jelöltük a levezetési lehetőséget, a 0457/26 és a 0457/27 hrsz.-ú ingatlanok 

határánál. Az árok területén a tulajdonviszonyokat rendezni kell (területvásárlás, kisajátítás, 

művelés alóli kivonás), a szükséges árokterület nagyságát a részletes hidraulikai, hidrológiai 

számítások alapján kell megállapítani.  

4. A Felsőerdő utcától keletre lévő mezőgazdasági területről lefolyó csapadékvizeket egy övárok 

vezeti el, melynek kapacitása és a befogadóba való bevezetése csak részlegesen megfelelő. A 

szükséges árok paramétereket részletes hidraulikai, hidrológiai számítások alapján kell 

megállapítani, hogy biztosítsa a csapadékvizek kártétel nélküli elvezetését. 

5. A Nádas utcánál a 0445/1 és 0439/3 hrsz.-ú területeken lévő nyílt árok lecsatornázásra 

került, a szabályozási tervben nem kell vízfelületként feltüntetni. A magánterületen húzódó 

zárt csatornára szolgalmat kell bejegyeztetni. 

6. A 02/311 – 02/320 hrsz.-ú területeken lévő záportározó túlfolyó vizei át vannak vezetve az út 

túloldalán lévő szikkasztó árokba, a zárt csapadékcsatornára magánterületen szolgalmat kell 

bejegyeztetni. 

7. A 05/44 hrsz.-ú ingatlan záportározó, jelölni kell a szabályozási terven. 

8. A 05/44 hrsz.-ú ingatlanon lévő záportározó túlfolyó vizének elvezetése rendezetlen. A 

02/279, 05/45, 05/40 és 05/41 hrsz.-ú magánterületeken jelöltük a vízelvezetés 

nyomvonalát, ezt követően a 011/28 és 011/40 hrsz.-ú árkokban kerül továbbvezetésre. A 

vízelvezetés nyomvonalán a tulajdonviszonyokat rendezni kell (területvásárlás, kisajátítás, 

művelés alóli kivonás), a szükséges árokterület nagyságát a részletes hidraulikai, hidrológiai 

számítások alapján kell megállapítani. 011/28 és 011/40 hrsz.-ú árkok mellett a 3 m-es parti 

sávot jelöltük a szabályozási terven. 



9. A 02/275 hrsz.-ú ingatlan záportározó, jelölni kell a szabályozási terven. A záportározó 

túlfolyó vize a 027/8 hrsz.-ú árokban kerül elvezetésre, az árkot és a 3 m-es parti sávot 

jelöltük a szabályozási terven. 

10. A Hegybíró utcánál a 052/34 és 052/35 hrsz.-ú magánterületen a Békástói rétek felől a 

csapadékvíz átvezetésre kerül a befogadó 13471/11 hrsz.-on lévő árokba, a vízelvezetési 

útvonalat jelöltük. 

11. A Kossuth, Rozmaring és Körmös utcák között a zárt csapadékcsatorna magánterületeken 

halad, a szolgalmat be kell jegyeztetni. A 2-2 m-es védősávot jelöltük a szabályozási terven. 

12. A Látóhegyi árok torkolatánál Iszapfogó műtárgy került kialakításra, a területét feltüntettük a 

szabályozási terven. 

13. A Parkerdő utcától keletre lévő mezőgazdasági területekről rendezetlenül lefolyó csapadékvíz 

elöntéseket okoz. A probléma megoldására új vízelvezető árok kiépítése szükséges, melynek 

lehetséges nyomvonalát a szabályozási terven feltüntettük. Érintett magánterületi ingatlanok: 

02002/5-10 hrsz.-ek Az árok területén a tulajdonviszonyokat rendezni kell (területvásárlás, 

kisajátítás, művelés alóli kivonás), a szükséges árokterület nagyságát a részletes hidraulikai, 

hidrológiai számítások alapján kell megállapítani.  

 





8. A településrendezési tervek és a térinformatikai rendszer 

összhangjának megteremtése 
 

A szabályozási terv szerkesztésből adódó hibáinak javítása, mely következtében 
módosul a szabályozás  

Nagykanizsa észak-keleti részén, a 0637/1 hrsz.-ú utat érintően a kiszabályozott utak hálózati 
kapcsolatának biztosítása 

Indoklás 
Az érintett utak hálózati kapcsolata a csomópontban nem 
biztosított.  

Tervezett módosítás: 
Javasolt az utak hálózati kapcsolatának biztosítása a 0626 
hrsz.-ú út szabályozásával.  

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A 4292/22 hrsz.-ú teleken (Palin, Alkotmány utca 60.) jelölt, helyi építési szabályzatban nem 
szereplő Vt-4-sz jelű övezet módosítása 

Indoklás 

A módosítás oka, hogy a fenti övezeti kódot a helyi építési 
szabályzat nem tartalmazza, rá előírás nem vonatkozik. A 
tömb építési módjára a zártsorú beépítés nem illik, az 
szabadon álló beépítésű.  

Tervezett módosítás: 
A területen egységesen Lke-1 övezet jelölése a szabályozási 
terv részlet alapján. 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



Palin nyugati részén, a Felsőerdő utcával párhuzamosan elhelyezkedő területen (0611/103 
hrsz.-ú közparktól északkeletre), a vízgazdálkodási terület egy részét fedő, kialakítandó 
magánútra vonatkozó szabályozás módosítása 

Indoklás 
A hatályos szabályozási terven jelölt vízgazdálkodási terület 
felülete ráfed az ott található magánútra.  

Tervezett módosítás: 
Javasolt a szabályozási tervről a magánút kialakítási javaslat 
jelölés törlése.  

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A 0403/3 hrsz.-ú telket érintően, a körforgalom Zalaegerszeg-Becsehely ágaitól délnyugatra 
jelölt építési mód jelölésének módosítása. 

Indoklás A területen jelölt építési hely jelölés nem egyértelmű. 

Tervezett módosítás: Javasolt az építési hely jelölés törlése. 

  

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



A Magyar utcától nyugatra, kiszabályozott utak által határolt tömbben (északi határ a Dózsa 
György utca folytatása, déli határ a Sikátor utca folytatásában) jelölt Lke-2-z övezet kód 
módosítása 

Indoklás: 
A módosítás oka, hogy a fenti övezeti kódot a helyi építési szabályzat nem 
tartalmazza, rá előírás nem vonatkozik. A tömb építési módjára a zártsorú 
beépítés nem illik, az inkább oldalhatáron álló beépítésű. 

Tervezett 
módosítás: 

Javasolt az Lke-2-z övezetek Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezetek közé 
történő sorolása.  

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Sugár utca és a Dózsa György utca találkozásától délkeletre eső területen, a 1658/23 hrsz.-ú 
úttól nyugatra jelölt Lk-3-z jelű övezet módosítása 

Indoklás: 
A területen jelölt Lk-3-z jelű kisvárosias lakóövezetet a 
helyi építési szabályzat nem tartalmazza, arra előírásokat 
nem fogalmaz meg.  

Tervezett módosítás: 
Javasolt a területet K-közl jelű különleges közlekedési 
övezetbe sorolni, mivel a területen garázssor helyezkedik 
el.  

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



A Petőfi Sándor utca és a Fő utca sarkán lévő Lke-3-z jelű kisvárosias lakóövezet besorolásának 
módosítása 

Indoklás 
A fenti övezeti kódot a helyi építési szabályzat nem 
tartalmazza, arra előírás nem vonatkozik 

Tervezett módosítás: 
Javasolt az övezetet Lke-1 jelű kertvárosias lakóövezetbe 
sorolni. 

  
 hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Kodály Zoltán utcától délre, a 3051/45 hrsz.-ú telket, és a Thury György tértől keltre található 
Vt-4-sz jelű övezetek besorolásának módosítása 

Indoklás 
A fenti övezeti kódot a helyi építési szabályzat nem 
tartalmazza, arra előírás nem vonatkozik 

Tervezett módosítás: 
Javasolt az övezet Vi-1 jelű intézményi vegyes övezetbe 
sorolni.  

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Az Ady Endre utca és a Kerektó utcák által határolt, a vasút mentén található tömbben az Lk-7-
sz övezeti besorolás módosítása 

Indoklás 
A fenti övezeti kódot a helyi építési szabályzat nem 
tartalmazza, arra előírás nem vonatkozik 

Tervezett módosítás: 
Javasolt az övezetet Lk-6 jelű kisvárosias lakóövezetbe 
sorolni. 

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A város keleti részén, a Csónakázó-tótól délnyugatra a jelenleg véderdő besorolású út és vasút 
közé eső vékony szakasz (hrsz.: 31401) közlekedési területként történő jelölése 

Indoklás 
A terület véderdő besorolása nem megfelelő, mivel ilyen szűk 
területen, két közlekedési övezet között nem célszerű más 
rendeltetésű terület szabályozása.  

Tervezett módosítás: Javasolt a területet a közúti közlekedési területekhez sorolni.  

 
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Nagykanizsa és Miklósfa városrészek között a 3866/3 hrsz.-ú terület hiányzó övezeti 
besorolásának pótlása 

Indoklás 
A hatályos szabályozási terven a terület övezeti 
besorolása hiányos, nem egyértelmű.  

Tervezett módosítás: 
A módosítás során a telek közlekedési területbe sorolása 
javasolt. 

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A tervezett út-vasút csomópont környékén, a Csengery út mellett a 3774/7 hrsz.-ú telket 
érintően a területek besorolásának javítása. 

Indoklás 

Az érintett területen a kötöttpályás és közúti közlekedési területek 
felületei takarják egymást, nem minden esetben a megfelelő 
területhasználás látszik, illetve a szabályozási vonalak nem 
megfelelően jelöltek 

Tervezett módosítás: 

A módosítás során a közlekedési területek felületjelölései a 
tervezettek szerint pontosításra kerületek. A hatályos terven 
szabályozott közúti közlekedési területet a tervezett szabályozási terv 
a „hosszútávon tervezett út tengelye, területe” jelöléssel ábrázolja.  

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



A vasútállomás mellett a 0194/6 hrsz.-ú telektől keletre az út-vasút területének egyértelmű 
jelölése  

Indoklás 
A terület szabályozásának egyértelműsítése szükséges, mivel 
egymáson lévő felületek, szabályozási vonalak vannak jelen, így azok 
térképi jelölése nem megfelelő 

Tervezett módosítás: 
A módosítás során a közúti közlekedési és a kötöttpályás közlekedési 
területek felületjelölésének és szabályozásának pontosítására került 
sor. 

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Nagykanizsa északkeleti részén jelölt védőterület megszüntethetőségének vizsgálata 

Indoklás 

A város északkeleti részén jelölt 1000 méter sugarú védőterület 
esetében nem dönthető el egyértelműen, hogy mihez tartozik. 
Valószínűleg a már megszűnt „szippantott szennyvíz ürítő” miatt 
maradt rajta a terveken a 2017-ben elkészült felülvizsgálat során. 

Tervezett módosítás: 
A dokumentáció 5.6. fejezetében felülvizsgálatra kerültek a 
környezetvédelmi védőtávolságok. Ez alapján a fenti védőterület 
megszüntetésre került.  

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



Kiskanizsától északkeletre a 0403/9 hrsz.-ú telket érintően jelölt 100 méter sugarú védőtávolság 
felülvizsgálata 

Indoklás 
Szabályozás egyeztetése szükséges, mivel a szabályozási terven 
100 m-es sugarú kör került feltüntetésre védőtávolságként, mely a 
helyi építési szabályzatban 10 m-es védőterületként szerepel 

Tervezett módosítás: 
A dokumentáció 5.6. fejezetében felülvizsgálatra kerültek a 
környezetvédelmi védőtávolságok. Ez alapján a fenti védőterület 
megszüntetésre került. 

 

 
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Szerkesztési hibák javítása 

A vízgazdálkodási terület jelölésének pontosítása az M7-től északra, Palintól keletre 
található területen 

 

hatályos szabályozási terv részlet 

 

tervezett szabályozási terv részlet 
Az észlelt szerkesztési hiba, hogy a Palin déli részén elhelyezkedő, tervezett új vasút 
szabályozási vonalainak jelölése a hatályos terven hiányos. Önkormányzati igény alapján 
azonban a tervezett vasút törlésre kerül a módosítás során.  

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



A Palintól keletre található 0637/2 hrsz.-ú út a hatályos terven hálózati szerepkört betöltő és 
hálózati szerepkörön kívüli útként is jelölésre került. A módosítás során közúti közlekedési 
területként kerül feltüntetésre 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Palintól keletre a 0638/2 hrsz.-ú területen a főút szabályozása többféle módon is jelölésre 
került a hatályos szabályozási tervben. A közlekedési területek általános felülvizsgálata során 
(6. fejezet) az érintett szakaszról törlésre kerül a szabályozás  

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Palintól keletre, a 0641 hrsz.-ú telken a vízgazdálkodási területen a felületkitöltés bővítése az 
árok valós kiterjedésének megfelelően 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Ipari park határának pontosítása a 4378/21 hrsz.-ú telket érintően 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Az ipari parkban a 4378/21 hrsz.-ú telken található közlekedési csomópont szabályozásának 
pontosítása 

  

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Az ipari parktól keletre, a 05/8 hrsz.-ú telket érintően a hatályos szabályozási terven jelölt 
tervezett új vasút törlésre kerül a fejlesztési igényeknek megfelelően 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A 0472/3 hrsz.-ú telket érintően a terület övezeti kódjának pótlása 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Övezeti kód megírások javítása a 0387/5 és a 0337/10 hrsz.-ú telkeket érintően, 
Kiskanizsától északra 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Kiskanizsától északra, a 0372/3 hrsz.-ú területet érintően a gazdasági és a véderdő területe 
között az övezeti határ pótlása  

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



A Becsehely-Zalaegerszeg körforgalom területébe belelógó, jelenleg gazdasági erdő 
besorolású 0467/13 hrsz.-ú terület szabályozása 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Kitöltés pótlása a 0403/3 hrsz.-ú Köu-b jelű területen, a Becsehely-Zalaegerszeg 
körforgalom mellett 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Kiskanizsa észak-keleti részén a 0398 hrsz.-ú telket érintően a tömb övezet kódjának 
javítása V jelű vízgazdálkodási területről, annak szabályozásával Má-1 jelű általános 
mezőgazdasági területre  

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



Kiskanizsától észak-keletre, a 0415/2 hrsz.-ú telket érintően az út és övezethatár 
ellentmondásos jelöléséhez, illetve a területet érintő fejlesztési igényekhez kapcsolódóan a 
szabályozás módosítása  

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Hiányzó Tk övezeti kód feltüntetése a 0482/2 hrsz.-ú telken 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A HÉSZ-ben nem szereplő Lke-2-z övezet kód módosítása a Magyar utca és az Űrhajós utca 
sarkán lévő tömböt érintően  

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



A hatályos terv szerinti Lk6 és Lk7 övezetek (tervezett állapot szerint az Lk-1 és az Lk-2 jelű 
övezetek) közötti övezethatár jelölésének pótlása a Nyírfa utcától északra a 446, 447/2 
hrsz.-ú és a 445, 447/3, 447/4 hrsz.-ú telkek között. 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Nagykanizsa keleti részén a Városkapu körút közúti közlekedési felülete és a Székely-kert 
zöldterület felülete közötti területen az össze nem érő fóliák találhatóak, a zöldterület 
jelölése szükséges 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Rózsa utca mentén, a 3009 hrsz.-ú telket érintő tömbben a felesleges övezeti határ 
törlése 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



A Széchenyi téren, a 2436 hrsz.-ú telket érintően, a helyi építési szabályzatban nem jelölt Z 
övezeti kód javítása Z-Kk övezeti kódra 

  

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A 17 méter szélesen ábrázolt Zárda utca megírásának javítása 16 méterről 17 méterre. 

  

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Nagykanizsa- és Kiskanizsa között a 0212/5 hrsz.-ú telket érintően az övezethatár pótlása 

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



A jelmagyarázatban, és a HÉSZ-ben nem szereplő építési terület kijelölés törlése az Ady Endre 
és Nagyváthy utcák mentén 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Az Ady Endre utca és a vasút kereszteződésében a hiányzó felületkitöltések pótlása 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Az Erdész utca és a vasút közlekedési területének kereszteződésében a szabályozási 
vonalak és terület kijelölés adatainak pontosítása 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



A Kaán Károly utca és a Bagolai sor mentén a zöldfelület övezethatárhoz való igazítása 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Teleki utca mentén a 3110/9 és 3110/19 hrsz.-ú telkeket érintően a tömb hiányzó 
övezeti kódjának pótlása 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Csónakázó tó mentén, az előző szabályozási tervből származó Z megírás javítása Ek 
jelű közjóléti erdő övezetre a szerkezeti tervnek megfelelően 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



A Csónakázó tó mentén a tervezett közlekedési terület kijelölések lehatárolásának 
pontosítása, mivel ott csak részben szerepelnek a szabályozási vonalak 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Csónakázó-tó dél-nyugati részén az építési határvonal törlése az Ev jelű védelmi erdő 
területről 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



A Csónakázó-tó dél-nyugati részén, a vasút területétől délkeletre a korábban hatályos 
szabályozási tervből maradt, a hatályos terven már semmit le nem határoló szabályozási 
vonalak és méretezéseik törlése 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Csónakázó-tó dél-nyugati részén, a vasút felületjelölésének, illetve a szabályozási 
vonalak ábrázolásának pótlása  

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Csónakázó-tótól délre, a 0124/8 hrsz.-ú telket érintően a terület közlekedési területbe 
sorolása 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



A Vaspálya sor- Hegyalja utca közötti 32549 hrsz.-ú utca szabályozásánál a szabályozási 
vonalak pótlása 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Látó-hegyen a 21576 hrsz.-ú Bikavér utcához közlekedési kapcsolat kialakítása  

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Látó-hegyen a 21778/2 – 21771/5 hrsz.-ú utak közötti közlekedési kapcsolat 
megteremtése 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



A Látó-hegytől északra, a 084 hrsz.-ú területet érintően a hibás Eg kód javítása Ek jelű 
közjóléti erdő övezetre 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Nagykanizsa keleti részén, a Rékai rétek Eg jelű gazdasági erdő övezeti kódjának 
javítása Ek jelű közjóléti erdő övezetre 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Kisfakostól délre, a 01147/2 hrsz.-ú telket érintően a hibás a K-b övezet kód javítása K-
ba jelű övezetre 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Bagolától délre, a 02017 hrsz.-ú telket érintően a hiányos vízgazdálkodási terület 
kijelölésének javítása, bővítése 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Miklósfától dél-nyugatra a 02118 hrsz.-ú telket érintően a vízgazdálkodási terület jelölés 
pótlása 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Miklósfától dél-nyugatra a 02122, 02123 hrsz.-ú telket érintően a vízgazdálkodási terület 
jelölés pótlása 

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Miklósfától dél-nyugatra, a 02129 hrsz.-ú terület vízgazdálkodási területként történő 
jelölése 

 

hatályos szabályozási terv részlet 

 
tervezett szabályozási terv részlet 

Miklósfától dél-nyugatra a 03005/3 hrsz.-ú telket érintően Ma-r övezeti kód javítása  

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



A Csengery úttal párhuzamosan, a 0159 hrsz.-ú területet érintően a 20 méter szélesre 
szabályozott útméretezés megírásának javítása 16 méterről 20 méterre 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A város déli részén, a Mórichelyi-hegy településrészen a feltüntetett szabályozási 
vonalak közül hiányzó közlekedési terület jelölések, kitöltések pótlása 

  
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Nagykanizsa és Kiskanizsa között, a 0206 és 0208 hrsz.-ú telkeket érintően a 
vízgazdálkodási terület jelölésének pótlása 

 
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Kiskanizsa dél-nyugati részén a 0290/4 hrsz.-ú telket érintően a semmit le nem határoló 
szabályozási vonal törlése 

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Kiskanizsa nyugati részén az eltérő övezetek közötti övezethatár pótlása a 0302/8 – 0302/9 
hrsz.-ú telkeket érintően 

  

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Szent Flórián téren a szabályozási vonalak módosítása az útszélesség megírásának 
megfelelően 

 

 
hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

  



Kiskanizsa településrészen a Templom tértől nyugatra lévő tömbben a helyi építési 
szabályzatban nem szereplő Vt-1-z övezeti kód módosítása Vi-1 jelű intézményi övezetre  

 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Kiskanizsa településrészen az 5791 hrsz.-ú telket érintően a Z-Kk övezeti kód pótlása 

  

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

Kiskanizsától nyugatra a 0313/11 hrsz.-ú telket érintően a vízgazdálkodási terület 
ábrázolásának javítása 

  

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 
  



Kiskanizsától nyugatra a 0308/1 hrsz.-ú telket érintően a hiányzó övezeti besorolás pótlása 
Eg jelű gazdasági erdő övezetre 

 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Királyi Pál utca és a Hunyadi utca sarkán a 1254 hrsz.-ú telken a már nem létező helyi 
védett épület törlése a tervekről 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

A Sugár utca 22. alatt található 1108 hrsz.-ú telken lévő helyi védett épület jelölése 

 
 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 



Palintól keletre, a 0611/32, 0611/100 hrsz.-ú telkek között húzódó tervezett és meglévő 
belterülethatár egyértelmű jelölése 

hatályos szabályozási terv részlet tervezett szabályozási terv részlet 

 



9. településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 

összefüggéseinek bemutatása 

Nagykanizsa településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során bemutatásra kerül az Országos 
Területrendezési Tervvel és a Zala Megyei Területrendezési Tervvel való összhang. Ennek 
vizsgálatánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény jelenleg hatályos 
állapotát kell alapul venni, mivel a hatályos, 2010-ben felülvizsgált Zala Megyei Területrendezési 
Terv még nincsen teljesen összhangban az Országos Területrendezési Tervvel. A Zala Megyei 
Területrendezési Terv módosításának elfogadásáig az Országos Területrendezési Terv 31./B. § által 
meghatározott átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni. Ennek a) pontja rögzíti, hogy az országos 
jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti 
Terv szerint kell figyelembe venni, míg a területfelhasználási kategóriákat a b) pontban 
meghatározottaknak megfelelően a Zala Megyei Területrendezési Terv alapján. Az alábbi 
táblázatban a települést érintő infrastruktúra hálózati elemeket és területfelhasználási kategóriákat 
ismertetjük:  

Országos jelentőségű közlekedési hálózatok 

és egyedi építmények: 

• Gyorsforgalmi út 

• Főút 

• Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 

• Országos kerékpárút törzshálózat eleme 

Országos jelentőségű energetikai hálózatok 

és egyedi építménye: 

• Földgázszállító vezeték 

Térségi területfelhasználási 

kategóriák: 

• Erdőgazdálkodási térség 
• Mezőgazdasági térség 
• Vegyes területfelhasználású 

térség 
• Vízgazdálkodási térség 
• Települési térség 

A 282/2009. (XII. 11.) kormányrendelet 1. § által meghatározott módon az államigazgatási szervek 
által megküldött adatok alapján kerülnek lehatárolásra a térségi övezetek. 

 

 
Országos területrendezési terv 
 
Országos szerkezeti terv infrastruktúra 
hálózata 
 
Az Országos Területrendezési terv szerkezeti 
tervlapján látható, hogy Nagykanizsát az 
országos jelentőségű közlekedési hálózat 
elemei (gyorsforgalmi út, főút, vasút, 
kerékpárút) és az országos jelentőségű 
energetikai hálózat eleme (földgázszállító 
vezeték) is érinti.  
 
Az M7 és az M9 gyorsforgalmi utak, vasút 
nyomvonala, a kerékpárút hálózat és a 
nagynyomású gázvezeték a város 
településszerkezeti tervén jelölt, a jelölés az 
országos szerkezeti tervvel az összhangban 
van.   
 



 

 

Országos Területrendezési Terv övezetei 

 
Az Országos területrendezési terv országos övezetei közül a települést az alábbiak érintik:  

a) országos ökológiai hálózat 
b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
c) jó termőhelyi adottságú szántóterület 
d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
… 
g) országos vízminőség-védelmi terület 
… 

 

Országos ökológiai hálózat övezete 
 

OTrT vonatkozó része: 
 

13. §  (1) Az országos ökológiai hálózat 
övezetben csak olyan kiemelt térségi és 
megyei területfelhasználási kategória, 
illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati 
tevékenységet folytatni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét 
a kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési tervekben magterület, 
ökológiai folyosó, valamint pufferterület 
övezetbe kell sorolni. 
 
Az ökológiai hálózat részletes 
bemutatására a megyei rendezési tervvel 
való összhang vizsgálata során kerül sor. 
 
 

Ökológiai hálózat által érintett területek a 
településen  

 
   



Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
OTrT vonatkozó része: 
 
13/A. §  (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.  
 

  
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek az 
OTrT alapján 
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek a 
BFKH FTFF adatszolgáltatása alapján 
 

Az OTrT térképmelléklete alapján Nagykanizsa MJV közigazgatási területét nem érintik kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterületek, míg a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya által kapott adatszolgáltatás szerint az alábbi helyeken 
érinti a települést: 
- a település északi részén belterületi lakóterületeket, valamint tőle északra általános 
mezőgazdasági területeket és kis mértékben egy beépített gazdasági területet érint, 
- a kelet-nyugat irányban haladó M7-es autópálya keleti szakaszának két oldalán lévő ipari 
gazdasági területek is érintettek,  
- fenti területtől délre a 7-es út déli oldalán általános mezőgazdasági és Szabadhegy keleti részén 
lakóterületi fejlesztési terület is érintett, 
- a központi belterület déli részén, a temetőtől keletre lévő fejlesztési terület, 
- a Csengery út keleti oldalán lévő beépített ipari területtől keletre lévő fejlesztési területek, 
általános mezőgazdasági területek és erdőterület, 
- Kiskanizsán a kertvárosias lakóterületi fejlesztési területet kis mértékben, valamint a már beépült 
falusias lakóterületet kis mértékben, 
- Kiskanizsától és Bajcsától délre lévő általános mezőgazdasági területeket, 
- Miklósfától délre a lakóterületi fejlesztési területek déli részén beépítetlen területeket kis 
mértékben, 
- Miklósfától délre lévő általános mezőgazdasági területeket, 



- a település dél-keleti részén kisebb foltokban általános mezőgazdasági és erdőterületeket érint.    
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete és a tervezett szerkezeti terv között 
ellentmondás nincs, ugyanis a tervmódosítás során kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete által érintett területen új beépítésre szánt övezet nem került kijelölésre. Az érintett 
beépítésre szánt területeket a hatályos szerkezeti terv már tartalmazta.   
 
A tervezett településszerkezeti terv és a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos övezete 
a következő térképen bemutatásra kerül: 

  



Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

M=1:60 000Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Országos Területrendezési Terv országos övezeteivel való összefüggések vizsgálata

Jelmagyarázat: 



 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
OTrT vonatkozó része: 
 
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 
 

  
Jó termőhelyi adottságú szántóterületek az 
OTrT alapján 
 

Jó termőhelyi adottságú szántóterületek a BFKH 
FTFF adatszolgáltatása alapján 
 

 
Az OTrT térképmelléklete alapján Nagykanizsa MJV közigazgatási területét nem érintik jó termőhelyi 
adottságú szántóterületek, míg a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya által kapott adatszolgáltatás szerint több ponton is. 
Az övezet többnyire általános mezőgazdasági övezeteket érint, néhány helyen lakóterületeket, 
valamint az északi ipari parkban gazdasági területet.  
A tervezett tervmódosítás és településszerkezeti terv és az országos övezet lehatárolása nincs 
ellentmondásban egymással, az övezet által érintett területeket a mezőgazdasági 
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.  

 
A tervezett településszerkezeti terv és a jó termőhelyi adottságú szántóterület országos övezete a 
következő térképen bemutatásra kerül: 

  



Jó termőhelyi adottságú szántóterület

M=1:60 000Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
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Jelmagyarázat: 



 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 
OTrT vonatkozó része: 

 
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 

  
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek az 
OTrT alapján 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek az 
Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján 
 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezete lehatárolása az Erdészeti Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján jelölésre került. Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. A hatályos településszerkezeti terv az autópályától északra egy területen, valamint a 
Vágóhíd utcától délre jelöl ipari gazdasági területfelhasználást, melyet a kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület érint.  

A tervezett módosítás az országos övezet előírásaival nem ellentétes.  

A tervezett településszerkezeti terv és a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezete a 
következő térképen bemutatásra kerül: 

  



Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
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Jelmagyarázat: 



Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

OTrT vonatkozó része: 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség 
és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 
tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz 
igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység 
és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell 
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 
 

  
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület az OTrT alapján 
 

Tájképvédelmi övezet a BFNP adatszolgáltatása 
alapján 
 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének lehatárolását a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján a településszerkezeti terven pontosítottuk az 5.5 
pontban részletezetteknek megfelelően. Az övezetre vonatkozó területi adatok (kapott és 
módosított adat) és a módosított lehatárolás az alábbi térképen ismertetésre kerülnek. 



Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

M=1:60 000Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
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Jelmagyarázat: 

- 1,19 %792,15 ha 801,75 ha

adatok a BFNP adatok a tervezett 
településszerkezeti terven adatszolgáltatása alapján

eltérés



Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

OTrT vonatkozó része:  
15. §  (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 
történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 
kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
 

A 282/2009. (XII.11.) kormányrendelet 1. 
melléklete alapján az előzetes 
adatszolgáltatás során az országos 
vízminőség-védelmi területtel kapcsolatos 
adatokat a területi vízügyi igazgatóságnak 
kell megadni. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság előzetes véleményében 
tájékoztatásul megküldte, hogy a tervezett 
módosítások területét nem érinti az 
országos vízminőség-védelmi terület 
övezete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Országos vízminőség-védelmi terület övezet 

OTrT alapján  

 



 

Zala Megyei Területrendezési Terv 

Megyei szerkezeti terv – térségi területfelhasználás 

A megyei területrendezési terv szerkezeti 
tervlapja szerint Nagykanizsa MJV 
közigazgatási területe az alábbi térségi 
terület-felhasználási kategóriákkal 
érintett: 

• Erdőgazdálkodási térség 
• Mezőgazdasági térség 
• Vegyes terület-felhasználású

 térség 
• Vízgazdálkodási térség 
• Építmények által igénybevett

 térség 
• Városias települési térség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A térségi terület-felhasználási kategóriákra az OTrT-ben az alábbi rendelkezések vonatkoznak: 

6. § 

… 
(2) A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon belül a települési terület-
felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület terület-felhasználási egységbe kell 
sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli 
terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület terület-felhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes terület-felhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési terület-felhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési terület-felhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
terület-felhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési terület-
felhasználási egységbe kell sorolni. 
 



 

 TEIR adat (ha) OTRT % Min. terület 
Városias települési térség 2986,49 �  

Vegyes terület-felhasználású térség 223,71 85% 190,15 
Építmények által igénybe vett térség 154,81 �  

Erdőgazdálkodási térség 4675,08 75% 3506,31 
Mezőgazdasági térség 6502,01 85% 5526,71 
Vízgazdálkodási térség 298,36 85% 253,61 

 

Települési területfelhasználás adatai 
 ha 
Általános mezőgazdasági terület 4635.36 
Kertes mezőgazdasági terület 1033.35 
Gazdasági erdőterület 3692,54 
Közjóléti erdőterület 695.09 
Védelmi erdőterület 268.40 
Vízgazdálkodási terület 559.91 

 

Mezőgazdasági térség 

A mezőgazdasági térségbe az OTRT előírásai alapján legalább 5526,71 hektár általános vagy kertes 
mezőgazdasági települési területfelhasználást kell sorolni. A tervezett módosítással az általános 
mezőgazdasági terület 75,06 hektárral, a kertes mezőgazdasági terület 66,38 hektárral csökkent. A 
település teljes területén így az általános és kertes mezőgazdasági területek összege 5668,71 
hektár, amiből biztosítható az OTRT térségi minimumára vonatkozó előírás. 

Erdőgazdálkodási térség 

Az erdőgazdálkodási térségbe az OTRT előírásai alapján legalább 3506,31 hektár erdő települési 
területfelhasználást kell sorolni. A tervezett módosítással a közjóléti erdő 55 hektárral csökkent, 
ugyanakkor a védelmi erdőterület 10,85 hektárral, a gazdasági erdőterület 186,97 hektárral bővült. 
Így a település teljes területén az erdőterület 142,82 hektárral növekedett. Az így rendelkezésre 
álló 4653,17 hektárnyi erdőterületből biztosítható az OTRT térségi minimumára vonatkozó előírás. 

Vegyes terület-felhasználású térség 

A vegyes terület-felhasználású térségbe az OTRT előírásai alapján legalább 190,15 hektár 
mezőgazdasági, erdő vagy természetközeli települési területfelhasználást kell sorolni. Az előzőekben 
a településen lévő mezőgazdasági területekből 5526,71 hektárt a mezőgazdasági térségbe, az 
erdőterületekből 3506,31 hektárt az erdőgazdálkodási térségbe soroltunk. A fenti két térségbe be 
nem sorolt ’maradék’ mezőgazdasági (142,00 ha) és erdőgazdálkodási (1149,72 ha) valamint a 
természetközeli (50,44) területek összessége 1342,16 hektár, amiből biztosítható az OTRT térségi 
minimumára vonatkozó előírás. 

Vízgazdálkodási térség 

A mezőgazdasági térségbe az OTRT előírásai alapján legalább 253,61 hektár vízgazdálkodási vagy 
természetközeli területfelhasználást kell sorolni. A tervezett módosítással a vízgazdálkodási terület 
27,22 hektárral nőtt. Az így rendelkezésre álló 559,91 hektárnyi vízgazdálkodási területből 
biztosítható az OTRT térségi minimumára vonatkozó előírás. 

Nyilvántartott erdő területének vizsgálata 

Az OTRT 7.§-a alapján „az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet 
a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni.” A tervezett módosítással a nyilvántartott erdők 98,10 %-a erdőterület 
területfelhasználásba sorolt, az OTRT-nek való megfelelés biztosított. 



Megyei övezetek 

A település közigazgatási területét érintő megyei övezetek: 
• Magterület övezete 
• Ökológiai folyosó övezete 
• Pufferterület övezete 
• Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Magterület övezete 

OTrT vonatkozó része: 
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(3) 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 
(5) 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

  
Magterület övezete a ZMTrT tervlapján Magterület övezete a BFNP adatszolgáltatása 

alapján 
 
A magterület határa a módosítás során felülvizsgálatra és pontosításra került, mely pontosítást 
részletesen az 5.4 fejezetben ismertettünk.   
A magterület és a tervezett településszerkezeti terv összhangban van egymással. 



Az övezetre vonatkozó területi adatok (kapott és módosított adat) és a módosított lehatárolás az 
alábbi térképen ismertetésre kerülnek. 



M=1:60 000Magterület
Zala Megyei Területrendezési Terv térségi övezeteivel való összefüggések vizsgálata

Magterület (módosítva, telekhatárokhoz igazítva) - 0,13 %

adatok a BFNP adatok a tervezett 
településszerkezeti terven adatszolgáltatása alapján

785,91 ha 786,88 ha

eltérésJelmagyarázat: 



Ökológiai folyosó övezete 

OTrT vonatkozó része: 

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(3)  
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető.  
 

  
Ökológiai folyosó övezete a ZMTrT tervlapján 
 

Ökológiai folyosó övezete a BFNP 
adatszolgáltatása alapján 
 

Az ökológiai folyosó határa a módosítás során felülvizsgálatra és pontosításra került, mely 
pontosítást részletesen az 5.4 fejezetben ismertettünk.   
Az ökológiai folyosó és a tervezett településszerkezeti terv összhangban van egymással.  
Az övezetre vonatkozó területi adatok (kapott és módosított adat) és a módosított lehatárolás az 
alábbi térképen ismertetésre kerülnek. 

 

 



M=1:60 000Ökológiai folyosó
Zala Megyei Területrendezési Terv térségi övezeteivel való összefüggések vizsgálata

adatok a BFNP adatok a tervezett 
településszerkezeti terven adatszolgáltatása alapján

eltérésJelmagyarázat: 

Ökológiai folyosó (módosítva, telekhatárokhoz igazítva) -1,2 %4994,05 ha 5054,60 ha



Pufferterület övezete 

A megyei terv övezeti tervlapja hibásan nem jeleníti meg a pufferterület övezetét a településen, 

annak területét a magterület részeként mutatja be. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

adatszolgáltatása alapján látható, hogy a település észak-nyugati csücskében a magterülethez 

kapcsolódóan pufferterület található.   

OTrT vonatkozó része: 

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 

jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai 

sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

Az pufferterület határa a módosítás során felülvizsgálatra és pontosításra került, mely pontosítást 

részletesen az 5.4 fejezetben ismertettünk.   

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pufferterület övezete a BFNP 
adatszolgáltatása alapján  
 

 



Pufferterület -0,99 %39,64 ha 40,03 ha
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Zala Megyei Területrendezési Terv térségi övezeteivel való összefüggések vizsgálata

adatok a BFNP adatok a tervezett 
településszerkezeti terven adatszolgáltatása alapján

eltérésJelmagyarázat: 



Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

OTrT vonatkozó része: 

19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület terület-felhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Az övezetre vonatkozó adatokat a Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya biztosította. A megyei terv tervlapja erdőtelepítésre alkalmas és 
erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas területeket jelöl, az adatszolgáltatásban pedig 
erdőtelepítésre elsődlegesen és erdőtelepítésre másodlagosan javasolt terület övezete szerepel. 

  
 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete ZMTrT tervlapja 

alapján 

 Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezete 
ZMTrT tervlapja alapján 

 

 Erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület övezete BFKH 
FTFF adatszolgáltatása alapján 

 Erdőtelepítésre másodlagosan javasolt terület övezete 
BFKH FTFF adatszolgáltatása alapján 

 
 
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete és a tervezett településszerkezeti terv összhangban van 
egymással.  
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Jelmagyarázat: 

Erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt területek

Erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt területek

Zala Megyei Területrendezési Terv térségi övezeteivel való összefüggések vizsgálata



10. biológiai aktivitásérték változás 

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a településszerkezeti tervet az 127/2017. 

(VIII. 31.) számú határozattal hagyta jóvá melyet a 103/2018. (VIII. 30.) számú határozat 

módosított. A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv a hibás szerkesztések 

következményeként nincs összhangban. A településszerkezeti terv területfelhasználásai nem a 

szabályozási tervben szereplő övezetek alapján jelöltek sok esetben, vagy azok nem 

azonosíthatók be, a jelmagyarázat szerinti területfelhasználásoknak nem feleltethetők meg. A 

készülő új településszerkezeti és szabályozási tervet a hatályos terv miatt újraszerkesztettük 

úgy, hogy a szabályozási tervet vettük alapul és annak megfelelően kerültek javításra a 

településszerkezeti terv területfelhasználásai is.  

A biológiai aktivitás érték számítását így a hatályos szabályozási terv szerint, az általunk 

javított szerkezeti terv területfelhasználásai alapján számoltuk. Az így kapott biológiai 

aktivitásérték 72525,92. 

A tervezet módosítás során a biológiai aktivitásérték 72530,87-ra változik, a 4,95 növekmény 

a további módosítások során felhasználható. 

Az aktivitásérték változását az alábbi két táblázat részletezi: 

 



Terület 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti területfelhasználási egységek Terület Értékmutató BIA

1. Ln Nagyvárosias lakóterület 65.97 -> Nagyvárosias lakóterület 65.97 0.6 39.58

2. Lk Kisvárosias lakóterület 212.03 -> Kisvárosias lakóterület 212.03 1.2 254.43

3. Lke Kertvárosias lakóterület 275.52 -> Kertvárosias lakóterület 275.52 2.7 743.89

4. Lf Falusias lakóterület 606.08 -> Falusias lakóterület 606.08 2.4 1454.59

5.

Vt Településközpont vegyes terület 109.29 -> Településközpont 109.29 0.5 54.65

Vi Intézményi terület 38.88 -> Intézményterület 10% zöldfelülettel 38.88 0.5 19.44

6.

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 292.13 -> Kereskedelmi, szolgáltató terület 292.13 0.4 116.85

Gip Ipari terület 706.17 -> Ipari terület 706.17 0.4 282.47

7. Üü Üdülőházas terület 3.58 -> Üdülőházas terület 3.58 2.7 9.66

8.

K-sp Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 65.05 -> Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 65.05 3 195.15

K-mü Mezőgazdasági üzemi terület 84.47 -> Mezőgazdasági üzemi terület 84.47 0.7 59.13

K-km Közmű terület 39.60 -> Közlekedési és közműterület 39.60 0.5 19.80

K-kert Kertészeti célú terület 3.16 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 3.16 1.5 4.73

K-közl Nagy kiterjedésű garázs terület 8.49 -> Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák 8.49 0.6 5.10

K-lo Nagy kiterjedésű szállítmányozási és logisztikai övezet terület 54.74 -> Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület 54.74 1.5 82.11

K-ba Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület 106.32 -> Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló terület 106.32 0.1 10.63

K-hu Hulladékkezelő-lerakó övezet terület 24.78 -> Hulladékkezelő, -lerakó területe 24.78 0.1 2.48

K-i Rekreációs, idegenforgalmat vonzó terület 28.57 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 28.57 1.5 42.86

K-kh Egészségügyi épület elhelyezésre szolgáló terület 5.32 -> Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület 5.32 3 15.96

K-ám Állatmenhely terület 1.85 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 1.85 1.5 2.77

K-te Temető terület 30.96 -> Temető területe 30.96 3 92.88

K-me Megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló terület 11.34 -> A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület 11.34 2.2 24.96

K-v Vásár, piac céljára szolgáló terület 1.38 -> Vásár, kiállítás és kongresszus területe 1.38 1.5 2.07

K-kö,va Vasútállomás területe 18.08 -> Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák 18.08 0.6 10.85

K-kö,au Autóbusz pályaudvar területe 1.35 -> Autópályák, autóutak, valamint főutak 1.35 0.5 0.67

K-kö,rep Repülőtér területe 166.17 -> Épületnek minősülő közlekedési építmény területe, ha az nem a közlekedési területen belül kerül elhelyezésre, valamint repülőtér területe 166.17 0.5 83.09

Terület

1.

Köu Közúti terület 848.73 -> Autópályák, autóutak, valamint főutak 828.26 0.5 414.13

Kök Kötöttpályás terület 70.81 -> Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák 83.60 0.6 50.16

2.

Zkk Közkert terület 17.94 Zöldterület 3 ha alatt 44.00 6 264.02

Zkp Közpark terület 35.18 Zöldterület 3 ha felett 9.12 8 72.95

3.

Ev Védelmi erdő terület 257.55 -> Védelmi rendeltetésű erdőterület 255.98 9 2303.86

Eg Gazdasági erdő terület 3505.57 -> Gazdasági rendeltetésű erdőterület 3702.10 9 33318.91

Ek Közjóléti erdő terület 750.09 -> Közjóléti rendeltetésű erdőterület 695.09 9 6255.80

4.

Mk Kertes mezőgazdasági terület 1099.73 -> Kertes mezőgazdasági terület 1036.10 5 5180.52

Má Általános mezőgazdasági terület 4710.42 -> Általános mezőgazdasági terület 4657.81 3.7 17233.88

5. V Vízgazdálkodási terület 532.68 -> Vízgazdálkodási terület 561.60 6 3369.62

6. Tk Természetközeli terület 47.64 -> Mocsár, nádas 50.44 8 403.55

7.

Kb-g Gazdasági terület 7.71 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65% zöldfelülettel 7.71 3.2 24.67

Kb-rv Romkert terület 0.95 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65% zöldfelülettel 0.95 3.2 3.05

72525.92

8.3.

8.4.

Beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési 
használatuk szerint

Vegyes-,

Gazdasági-, 

Különleges-, 

8.1.

8.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

7.2.

Beépítésre nem szánt területek

8.15.

8.16.

8.17.

8.10.

Mezőgazdasági-, 

Különleges beépítésre nem szánt-,

Összesen

Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-,

Zöldterület-, 

Erdő 

2.1.

2.2.

7.1.

4.1.

4.2.

1.2.

8.12.

8.13.

8.14.

1.1.

Biológiai aktivitás számítás - Hatályos állapot

3.1.

3.2.

3.3.

8.11.

8.5.

8.6.

8.8.

8.7.

8.9.



Terület 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti területfelhasználási egységek Terület Értékmutató BIA

1. Ln Nagyvárosias lakóterület 65.37 -> Nagyvárosias lakóterület 65.37 0.6 39.22

2. Lk Kisvárosias lakóterület 162.71 -> Kisvárosias lakóterület 162.71 1.2 195.26

3. Lke Kertvárosias lakóterület 322.66 -> Kertvárosias lakóterület 322.66 2.7 871.19

4. Lf Falusias lakóterület 613.89 -> Falusias lakóterület 613.89 2.4 1473.33

5.

Vt Településközpont vegyes terület 84.34 -> Településközpont 84.34 0.5 42.17

Vi Intézményi terület 41.66 -> Intézményterület 10% zöldfelülettel 41.66 0.5 20.83

6.

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 135.91 -> Kereskedelmi, szolgáltató terület 135.91 0.4 54.36

Gip Ipari terület 794.75 -> Ipari terület 794.75 0.4 317.90

Gá Általános gazdasági terület 123.82 -> Ipari terület 123.82 0.4 49.53

7. Üü Üdülőházas terület 3.58 -> Üdülőházas terület 3.58 2.7 9.66

8.

K-sp Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 64.30 -> Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 64.30 3 192.91

K-mü Mezőgazdasági üzemi terület 82.84 -> Mezőgazdasági üzemi terület 82.84 0.7 57.99

K-km Közmű terület 31.66 -> Közlekedési és közműterület 31.66 0.5 15.83

K-kert Kertészeti célú terület 3.17 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 3.17 1.5 4.76

K-közl Nagy kiterjedésű garázs terület 8.57 -> Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák 8.57 0.6 5.14

K-lo Nagy kiterjedésű szállítmányozási és logisztikai övezet terület 54.74 -> Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület 54.74 1.5 82.11

K-ba Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület 53.52 -> Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló terület 53.52 0.1 5.35

K-hu Hulladékkezelő-lerakó övezet terület 24.78 -> Hulladékkezelő, -lerakó területe 24.78 0.1 2.48

K-i Rekreációs, idegenforgalmat vonzó terület 9.68 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 9.68 1.5 14.52

K-kh Egészségügyi épület elhelyezésre szolgáló terület 5.66 -> Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület 5.66 3 16.98

K-ám Állatmenhely terület 2.07 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 2.07 1.5 3.10

K-te Temető terület 26.51 -> Temető területe 26.51 3 79.53

K-me Megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló terület 11.17 -> A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület 11.17 2.2 24.58

K-v Vásár, piac céljára szolgáló terület 1.38 -> Vásár, kiállítás és kongresszus területe 1.38 1.5 2.07

Terület

1.

Köu Közúti terület 824.83 -> Autópályák, autóutak, valamint főutak 824.83 0.5 412.41

Kök Kötöttpályás terület 83.60 -> Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák 83.60 0.6 50.16

Köl Légi terület 166.18 -> Épületnek minősülő közlekedési építmény területe, ha az nem a közlekedési területen belül kerül elhelyezésre, valamint repülőtér területe 166.18 0.5 83.09

2.

Zkk Közkert terület 23.15 Zöldterület 3 ha alatt 42.74 6 256.42

Zkp Közpark terület 28.70 Zöldterület 3 ha felett 9.12 8 72.95

3.

Ev Védelmi erdő terület 268.40 -> Védelmi rendeltetésű erdőterület 268.40 9 2415.58

Eg Gazdasági erdő terület 3692.54 -> Gazdasági rendeltetésű erdőterület 3692.54 9 33232.88

Ek Közjóléti erdő terület 695.09 -> Közjóléti rendeltetésű erdőterület 695.09 9 6255.80

4.

Mk Kertes mezőgazdasági terület 1033.35 -> Kertes mezőgazdasági terület 1033.35 5 5166.74

Má Általános mezőgazdasági terület 4636.13 -> Általános mezőgazdasági terület 4636.13 3.7 17153.67

5. V Vízgazdálkodási terület 559.91 -> Vízgazdálkodási terület 559.91 6 3359.44

6. Tk Természetközeli terület 50.44 -> Mocsár, nádas 50.44 8 403.55

7.

Kb-hv Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 7.71 -> Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 65% zöldfelülettel 7.71 3.2 24.67

Kb-rv Romkert terület 0.95 -> Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65% zöldfelülettel 0.95 3.2 3.05

Kb-sp Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 9.94 -> Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 80% zöldfelülettel 9.94 6 59.66

72530.8701
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7.3.
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4.1.

Mezőgazdasági-, 

Különleges beépítésre nem szánt-,

4.2.

7.1.

8.14.

1.1.

1.2.

1.3.

Zöldterület-, 

Erdő 

Biológiai aktivitás számítás - Tervezett állapot

8.7.

8.3.

8.9.

8.4.

8.5.

8.6.

8.8.

Összesen

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-,

2.1.

2.2.

Beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos 
építési használatuk szerint

Vegyes-,

Gazdasági-, 

Különleges-, 

8.11.

8.10.

8.12.

8.13.



11. határozattervezet a településszerkezeti terv módosítására 
 

Nagykanizsa Megyei jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

../2019. (..….) számú határozata  

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott, a város 

településszerkezeti tervéről szóló 127/2017. (VIII.31.) számú határozat módosításáról az alábbiak 

szerint dönt:   

 

1.  

E határozat 1. mellékletét képező településszerkezeti terv elfogadásra kerül. 

 

2.  

E határozat 2. mellékletét képező - a településszerkezeti terv módosítását tartalmazó - leírás 

elfogadásra kerül.  

 

3.  

A 127/2017. (VIII.31.) Közgyűlési határozattal elfogadott településszerkezeti terv hatályát veszti.  

 



2. számú melléklet 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

../2019. (..….) számú határozatához  

 

Területfelhasználási változások 

1. A 3070/17 hrsz.-ú telek településközpont vegyes területfelhasználásról nagyvárosias 

lakóterület területfelhasználásra módosul.   

2. A kisvárosias lakóterületi területfelhasználás az 1. Ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul kisvárosias lakóterületi területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a 

törölt (módosult) kisvárosias lakóterületi területfelhasználású területek.  

3. A kertvárosias lakóterületi területfelhasználás a 2. Ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul kertvárosias lakóterületi területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és 

a törölt (módosult) kertvárosias lakóterületi területfelhasználású területek. 

4. A falusias lakóterületi területfelhasználás a 3. Ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul falusias lakóterületi területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a 

törölt (módosult) falusias lakóterületi területfelhasználású területek. 

5. A településközpont vegyes területfelhasználás a 4. Ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul településközpont vegyes területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és 

a törölt (módosult) településközpont vegyes területfelhasználású területek. 

6. Az intézményi vegyes az 5. Ábrán jelöltek szerint módosult.  A változatlanul intézményi 

vegyes területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a törölt (módosult) intézményi 

vegyes területfelhasználású területek.  

7. A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználás a 6. Ábrán jelöltek szerint 

módosult.  A változatlanul kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználású területek 

mellett jelöltek az új és a törölt (módosult) kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

területfelhasználású területek.   

8. Az egyéb ipari gazdasági területfelhasználás a 7. Ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul egyéb ipari gazdasági területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a 

törölt (módosult) egyéb ipari gazdasági területfelhasználású területek. 

9. Az általános gazdasági területfelhasználás a 8. Ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul általános gazdasági területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a 

törölt (módosult) általános gazdasági területfelhasználású területek.  

10. A Miklósfai temető 30198 hrsz.-ú telkének déli része közúti közlekedési 

területfelhasználásról beépítésre szánt különleges temető területfelhasználásra módosul.  

11. Palin városrészben az Alkotmány utca keleti oldalán a Lazsnaki kastély 4372 hrsz.-ú telke 

intézményi vegyes területfelhasználásról beépítésre szánt különleges rekreációs, 

idegenforgalmat vonzó területfelhasználásra módosult.  

12. Miklósfa városrész északi részén a 02182/4 hrsz.-ú lovarda, egykori major területe 

településközpont vegyes területfelhasználásról beépítésre szánt különleges rekreációs, 

idegenforgalmat vonzó területfelhasználásra módosult.     

13. A beépítésre szánt különleges repülőtér közlekedési területfelhasználás légi közlekedési 

területfelhasználásra módosult. 

14. A beépítésre szánt különleges autóbusz pályaudvar közlekedési területfelhasználás közúti 

közlekedési területfelhasználásra módosult. 

15. A beépítésre szánt különleges vasútállomás közlekedési területfelhasználás kötöttpályás 

közlekedési területfelhasználásra módosult. 

16. A 3796/11, 3952/3, 3952/4, 0150/16, 0150/14 hrsz.-ú területeken a beépítésre szánt 

különleges nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló 

területfelhasználás egyéb ipari gazdasági területfelhasználásra módosul.  

17. A beépítésre szánt különleges nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás 

céljára szolgáló területfelhasználású 03024, 03022/2 telkek és a 03022/4 hrsz.-ú telek 

délnyugati része védelmi erdőterületre, a 03021/2 hrsz.-ú területek általános 

mezőgazdasági területfelhasználásra módosulnak. 



18. Szabadhegy déli részén a 13403/61, 13403/58, 13404/4, 047/6, 047/10, 047/11, 13523 

hrsz.-ú területek kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználásról, a 13520 és a 

13521/2 hrsz.-ú területek kertvárosias lakóterület területfelhasználásról beépítésre szánt 

különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználásra módosulnak.   

19. A 0421/6 hrsz.-ú terület és a 0421/7 hrsz.-ú terület vízvezetéktől északra eső része, 

valamint a 0421/5 hrsz.-ú terület  különleges mezőgazdasági üzemi területfelhasználásról, 

egyéb ipari gazdasági területfelhasználásra módosul. 

20. A védelmi erdőterület területfelhasználás a 9. és 10. ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul védelmi erdőterület területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a 

törölt (módosult) védelmi erdőterület területfelhasználású területek.  

21. A gazdasági erdőterület területfelhasználás a 11. és 12. ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul gazdasági erdőterület területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a 

törölt (módosult) gazdasági erdőterület területfelhasználású területek.  

22. A 069 hrsz.-ú terület általános mezőgazdasági területfelhasználásról közjóléti erdőterület 

területfelhasználásra módosul. 

23. A kertes mezőgazdasági területfelhasználás a 13. és 14. ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul kertes mezőgazdasági területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a 

törölt (módosult) kertes mezőgazdasági területfelhasználású területek.  

24. Az általános mezőgazdasági területfelhasználás a 15. és 16. ábrán jelöltek szerint módosult.  

A változatlanul általános mezőgazdasági területfelhasználású területek mellett jelöltek az új 

és a törölt (módosult) általános mezőgazdasági területfelhasználású területek. 

25. A vízgazdálkodási területfelhasználás a 17. és 18. ábrán jelöltek szerint módosult.  A 

változatlanul vízgazdálkodási területfelhasználású területek mellett jelöltek az új és a törölt 

(módosult) vízgazdálkodási területfelhasználású területek.  

26. A 0633 hrsz.-ú terület „d” alrészlete egyéb ipari gazdasági területfelhasználásról 

természetközeli területfelhasználásra módosul. 

27. A 0160/11 hrsz.-ú terület beépítésre szánt különleges nyersanyag kitermelés (bánya), 

nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló területfelhasználás beépítésre nem szánt különleges 

nagykiterjedésű sportolási célú területfelhasználásra módosult.   

 

28. A település biológiai aktivitásértéke 72530,87-re változik, mely a hatályos 

településszerkezeti terv alapján számított biológiai aktivitásértékhez képest 4,95 

növekményt jelent, mely növekmény a következő teljes felülvizsgálatig felhasználható. 

 

29. A településszerkezeti terv területfelhasználásának területi adatait tartalmazó táblázat az 

alábbi táblázatra módosul: 
 

  
Területfelhasználás 

Hatályos 

terület (ha) 

Tervezett 

terület (ha) 

Beépítésre szánt területek 

Ln Nagyvárosias lakó terület 65.97 65.37 

Lk Kisvárosias lakóterület 212.03 162.71 

Lke Kertvárosias lakóterület 275.52 322.66 

Lf Falusias lakóterület 606.08 613.89 

Vt Településközpont vegyes terület 109.29 84.34 

Vi Intézményi terület 38.88 41.66 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 292.13 135.91 

Gip Ipari terület 706.17 794.75 

Gá Általános gazdasági terület - 123.82 

Üü Üdülőházas terület 3.58 3.58 

K-sp Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 65.05 64.30 

K-mü Mezőgazdasági üzemi terület 84.47 82.84 



K-km Közmű terület  39.60 31.66 

K-kert Kertészeti célú terület  3.16 3.17 

K-közl Nagy kiterjedésű garázs terület 8.49 8.57 

K-lo 
Nagy kiterjedésű szállítmányozási 

és logisztikai övezet terület 
54.74 54.74 

K-ba 
Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag 

feldolgozás céljára szolgáló terület 
106.32 52.52 

K-hu Hulladékkezelő-lerakó övezet terület 24.78 24.78 

K-i Rekreációs, idegenforgalmat vonzó terület 28.57 9.68 

K-kh 
Egészségügyi épület elhelyezésre 

szolgáló terület 
5.32 5.66 

K-ám Állatmenhely terület 1.85 2.07 

K-te Temető terület 30.96 26.51 

K-me 
Megújuló energiaforrás hasznosítására 

szolgáló terület 
11.34 11.17 

K-v Vásár, piac céljára szolgáló terület 1.38 1.38 

K-kö,va Vasútállomás területe 18.08 - 

K-kö,au Autóbusz pályaudvar területe 1.35 - 

K-kö,rep Repülőtér területe 166.17 - 

Beépítésre nem szánt területek 

Köu Közúti terület 848.73 824.83 

Kök Kötöttpályás terület 70.81 83.60 

Köl Légi terület - 166.18 

Zkk Közkert terület 17.94 23.15 

Zkp Közpark terület 35.18 28.70 

Ev Védelmi erdő terület 257.55 268.40 

Eg Gazdasági erdő terület 3505.57 3692,54 

Ek Közjóléti erdő terület 750.09 695.09 

Mk Kertes mezőgazdasági terület  1099.73 1033.35 

Má Általános mezőgazdasági terület 4710.42 4636.13 

V Vízgazdálkodási terület 532.68 559.91 

Tk Természetközeli terület 47.64 50.44 

Kb-hv 
Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 

célra szolgáló terület 
- 7.71 

Kb-g Gazdasági terület 7.71 - 

Kb-rv Romkert terület 0.95 0.95 

Kb-sp Nagy kiterjedésű sportolási célú terület  - 9.94 

    

 

 

Közlekedési változások 

A város közlekedési hierarchiája a 19. ábrán jelöltek szerint módosul.   

 

 



Kisvárosias lakóterület

Új kisvárosias lakóterület

Törölt kisvárosias lakóterület

Jelmagyarázat

Kisvárosias lakó területfelhasználás módosulása

1. ábra



Kertvárosias lakóterület

Új kertvárosias lakóterület

Törölt kertvárosias lakóterület

Jelmagyarázat

Kertvárosias lakó területfelhasználás módosulása

2. ábra



Falusias lakóterület

Új falusias lakóterület

Törölt falusias lakóterület

Jelmagyarázat

Falusias lakó területfelhasználás módosulása

3. ábra



Településközpont vegyes területek

Új településközpont vegyes területek

Törölt településközpont vegyes területek

Jelmagyarázat

Településközpont vegyes területfelhasználás módosulása

4. ábra



Intézményi területek

Új intézményi területek

Törölt intézményi területek

Jelmagyarázat

Intézményi vegyes területfelhasználás módosulása

5. ábra



Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

Új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

Törölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

Jelmagyarázat

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználás módosulása

6. ábra



Ipari gazdasági területek

Új ipari gazdasági területek

Törölt ipari gazdasági területek

Jelmagyarázat

Ipari gazdasági területfelhasználás módosulása

7. ábra



Új általános gazdasági területek

Jelmagyarázat

Általános gazdasági területfelhasználás módosulása

8. ábra



Védelmi erdőterület

Új védelmi erdőterület

Jelmagyarázat

9. ábra

Védelmi erdő területfelhasználás módosulása



Védelmi erdőterület

Törölt védelmi erdőterület

Jelmagyarázat

10. ábra

Védelmi erdő területfelhasználás módosulása



Gazdasági erdőterület

Új gazdasági erdőterület

Jelmagyarázat

11. ábra

Gazdasági erdő területfelhasználás módosulása



Gazdasági erdőterület

Törölt gazdasági erdőterület

Jelmagyarázat

12. ábra

Gazdasági erdő területfelhasználás módosulása



Kertes mezőgazdasági terület

Törölt kertes mezőgazdasági terület

Jelmagyarázat

14. ábra

Kertes mezőgazdasági területfelhasználás módosulása



Kertes mezőgazdasági terület

Új kertes mezőgazdasági terület

Jelmagyarázat

13. ábra

Kertes mezőgazdasági területfelhasználás módosulása



Általános mezőgazdasági terület

Új általános mezőgazdasági terület

Jelmagyarázat

Általános mezőgazdasági területfelhasználás módosulása

15. ábra



Általános mezőgazdasági terület

Törölt általános mezőgazdasági terület

Jelmagyarázat

Általános mezőgazdasági területfelhasználás módosulása

16. ábra



Vízgazdálkodási terület

Törölt vízgazdálkodási terület

Jelmagyarázat

18. ábra

Vízgazdálkodási területfelhasználás módosulása



Vízgazdálkodási terület

Új vízgazdálkodási terület

Jelmagyarázat

17. ábra

Vízgazdálkodási területfelhasználás módosulása



19. ábra 

 

A város tervezett közlekedési hierarchiája 



12. rendelet tervezet 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2019. (…..) önkormányzati rendelete 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek 
és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
1. A rendelet hatálya 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósuló 
telekalakításra, építési tevékenységre, rendeltetés módosításra terjed ki. 
 
(2) A rendelet mellékletei a következők: 
a) 1. melléklet: 1.-57. számú, M 1:4000 léptékű szabályozási tervlapok,  
b) 2. melléklet: Az építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépíthetőségi előírásainak 
táblázata  
c) 3. melléklet: Az állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos normatív szabályozás táblázata 
d) 4. melléklet: A meglévő és tervezett helyi úthálózati elemek 
e) 5. melléklet: Az előírt gépjármű várakozóhelyek számától való eltérést meghatározó táblázat  
f) 6. melléklet: Városközpont területének rajzi lehatárolása 
 
(3) A rendelet függelékei a következők: 
a) 1. függelék: Utak mintakeresztszelvényei, 
b) 2. függelék: A település országos védelem alatt álló építészeti örökségének jegyzéke, 
c) 3. függelék: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott védett 
értékek listája, 
d) 4.-14. függelék: Vonatkozó magasabb szintű jogszabályok érintett szakaszai 
 
(4) E rendelet hatálya alá tartozó területen telket, építési telket alakítani, területet felhasználni, 
továbbá építési tevékenységet folytatni az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási 
terv együttes alkalmazásával, azok előírásainak megfelelően szabad. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
2.§ 

 
E rendelet alkalmazása során 

1. Északi iparterület: 7.sz. főút – Nagyrécse felőli közigazgatási határ – M9-es gyorsforgalmi út – 
0626 hrsz út – Palin külterület – 17.sz. Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal – M7 autópálya- 
Raktárház utca –Petőfi Sándor utca – 7. sz. főút által határolt terület. 

 



2. Kézműipari rendeltetés: Olyan legfeljebb 3 személyes gyártó tevékenység végzése, amely 
során a termék előállítása kézi munkával vagy kizárólag olyan gépi berendezés alkalmazásával 
történik, amelynek a környezetre gyakorolt hatása nem haladja meg a lakóterületre előírt 
környezeti határértékeket. 
 

3. Porta rendeltetésű épület: valamely ingatlanon elhelyezett, az ingatlanra történő ki- és 
beléptetés ellenőrzéséért és/vagy vagyonvédelmi feladatok ellátásáért felelős személy 
tartózkodására szolgáló épület. 
 

4. Sorgarázs: több, azonos vagy külön telken álló, egymás mellé sorolt, egységenként önálló 
bejárattal rendelkező gépkocsitároló építmény. Nem tekintendő sorgarázsnak a lakóépülettel egy 
telken épített, a telken elhelyezett lakásokhoz tartozó gépjárműtároló, ha az egységek száma nem 
haladja meg a lakásszám kétszeresét. 

 
5. Másodlagos rendeletetésű épület: az övezetekben és építési övezetekben e rendelet szerint 

elhelyezhető rendeltetésű főépítményt kiegészítő, attól különálló tároló vagy kiszolgáló épület.  
 
6. Telken belüli kötelező fásítás: az építési telek szabályozási terven jelölt területrésze, melyen 

közműépítmények kivételével más építmény nem helyezhető el. A területen teljes felületet borítóan, 
fehér akác kivételével legalább 200 fa/ha mennyiségű, sor-, vagy parkfa méretű egyed 
felhasználásával történhet fásítás. Meglévő faállomány esetén annak megtartásáról, szakszerű 
műveléséről gondoskodni kell, amennyiben az erdőnek minősül, úgy annak fenntartását a hatályos 
erdőtörvény rendelkezései szerint kell folytatni.  

 
7. Helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés: alapfokú ellátást 

biztosító kereskedelmi, szolgáltató, ellátó rendeltetési egység, amely jellemzően csak a 
lakókörzetben lakókat szolgálja ki, a város más területeiről vagy más településekről jelentős 
gépjármű forgalmat nem vonz és a kereskedelmi vagy szolgáltató egység hasznos alapterülete a 
300 m2-t nem haladja meg. 

 
8. Városközpont területe: Lékay utca - Arany János utca – Királyi Pál utca – Petőfi Sándor utca – 

Eötvös tér keleti oldala – Kórház utca – Bajza utca – Batthyány utca - Zrínyi utca – Csengery utca – 
Szent Imre utca – Tandor Ottó sétány – Szent József tér – Zrínyi utca –Kalmár utca által bezárt 
terület a 6. mellékletben ábrázoltaknak megfelelően. 

  
3. Telekalakítás általános előírásai 

3. § 
 

(1) Közművek műtárgyainak telkei bármely övezetben – az övezeti előírásoktól függetlenül – 
kialakíthatóak.  
 
(2) Az övezetek és építési övezetek területén a kialakítható telekméretnél kisebb meglévő telkek 
összevonhatók, telekhatár rendezés kedvezőbb telekalakulat létrehozása esetén végrehajtható, 
illetve szabályozási vonallal érintett terület leválasztható abban az esetben is, ha az így létrejövő 
telek méretei nem érik el a kialakítható legkisebb méretet. A telek beépíthetőségének 
meghatározása során a telkek összevonásával, telekhatár rendezéssel, illetve útszabályozással 
létrejövő területet meglévő telekként kell kezelni. 
 
(3) Az övezetek és építési övezetek területén a kialakítható telkek megengedett legkisebb 
szélességét  
a) kialakult beépítés esetén az illeszkedés szerinti épület-elhelyezésnél 20 méter mélységű 
területen,  
b) a szabályozási tervben meghatározott építési vonal esetén, e vonalon és attól a telek belseje felé 
mért 20 méter mélységű területen, 



c) illeszkedéssel, vagy építési vonallal nem szabályozott épület-elhelyezés esetén az építési hely 
területén 20 méter mélységű területen 
kell biztosítani. 
 
(4) A már beépült telkek a telekalakításról szóló magasabb szintű jogszabály előírásainak 
megtartása mellett akkor megoszthatók, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek mérete, 
beépítettsége, az oldalkert és a zöldfelület minimális mértéke a szabályozási előírások által 
megengedett mértékeknek megfelel. Falusias és kertvárosias lakóterületek övezeteiben több önálló 
főépítmény megléte és azok számára külön telek kialakítása esetén a kialakítható legkisebb telek 
területe nem korlátozott, a kialakuló új telkeken az épület elhelyezésére vonatkozó szabályok 
megtartása mellett a beépíthetőség megengedett legnagyobb mértéke 50%, a zöldfelület legkisebb 
mértéke 20%.   
 
(5) Az övezet határa kötelezően kialakítandó telekhatár. Több övezetet tartalmazó tömb esetén a 
szabályozási tervben jelölt övezethatár mentén a telekalakítás végrehajtható abban az esetben is, 
ha az így létrejövő telkek területe nem éri el az övezetre előírt kialakítható legkisebb telek területét.  
 
(6) Szabályozási vonal esetén a telekhatár a kialakult állapot figyelembe vétele mellett, geodéziai 
felméréssel pontosítva, legfeljebb 1 méterrel módosítható, ha a létrejövő állapot nem ellentétes a 
szabályozásban megfogalmazott célokkal, az eltérést a kialakult állapot indokolja és a létrejövő 
közterület út- és közműépítmények helyigényének megfelel. 
 
(7) Az általános és kertes mezőgazdasági, a védelmi, közjóléti és gazdasági erdő övezetekben a 
szabályozási terven nem jelölt kiszolgáló út megszüntethető, illetve új kiszolgáló út kialakítható a 
közlekedés várható igényeinek és szakmai szabályainak figyelembevételével. A mezőgazdasági és 
erdő övezetekben az új kiszolgáló út minimális szélessége 8 m. 

 
(8) A Közberuházásban előkészített iparfejlesztési területen kiszolgáló út megszüntethető, illetve új 
kiszolgáló út kialakítható a szabályozási terv jelölésétől függetlenül, a közlekedés várható 
igényeinek és szakmai szabályainak figyelembevételével. Az így kialakuló kiszolgáló út minimális 
szélessége 12 m. 
 
(9) Építési telket érintő szabályozási vonal esetén az út számára leválasztott területet közforgalom 
számára megnyitott útként kell kialakítani, és az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni. 
 
(10) Úszótelek területe bővíthető. Új úszótelek nem hozható létre. 
 

Közterület alakítására vonatkozó előírások 
4. § 

 
(1) Közterületen épület, építmény az önkormányzat hozzájárulásával a közlekedés zavarása nélkül 
helyezhető el. Közterületen csak   
a) közműépítmény 
b) a K-közl jelű övezetben gépjármű tároló  
részére alakítható ki önálló telek.  
 
(2) Az építési telkek közterület felőli határán elhelyezett építmények terepszint alatti szerkezeti 
elemei, továbbá angol akna és az építési telekhez tartozó közműakna a közterületbe benyúlhat, 
amennyiben az a közlekedési- és közmű építmények elhelyezését nem korlátozza, és amennyiben 
ahhoz a közterület kezelője hozzájárul.  
 
(3) A szabályozási terven jelölt közutak és közterületek területén belül közlekedési építmények, 
utcabútorok, környezetvédelmi eszközök, valamint közművek helyezhetők el, továbbá növényzet 
telepíthető.  
 



A védett épített környezet alakítására vonatkozó előírások 
5. § 

(1) A jelen rendelet 2. függelékében felsorolt régészeti lelőhelyek, valamint a műemlékek és 
műemléki környezethez tartozó ingatlanokra vonatkozóan a kulturális örökség védelmére vonatkozó 
jogszabályokat kell betartani. 
 
(2) A jelen rendelet 3. függelékében felsorolt helyi védelem alatt álló értékek védelméről a 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. 
 

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 
6. § 

 
(1) A Natura 2000 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeken a 
használatmódosítás és építés csak a vonatkozó előírások szerint történhet.  
 
(2)   Az országos ökológiai hálózat – magterület, ökológiai folyosó, pufferterület – területén 
területet felhasználni az országos területrendezési tervről szóló törvény előírásai szerint lehet úgy, 
hogy az az életközösségek természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget ne 
károsítsa, illetve a természeti értékeket ne veszélyeztesse.    
 
 (3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében a természeti-táji 
környezet védelme érdekében a területen elhelyezésre kerülő épületek tájba illeszkedését a 
településképi eljárás során látványtervvel kell igazolni. A tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetén az országos területrendezési tervről szóló törvény előírásait kell 
betartani.  
 
(4) Vízfelületekre vonatkozó környezetvédelmi előírások: 

a) A halastavak és egyéb vízfelület vizének természetes tisztaságát, ökológiai rendszerének 
stabilitását védeni kell. Bármilyen vegyi anyag, vagy egyéb szennyező anyag vízbe juttatása tilos. A 
partvonal mentén hulladék lerakása – akár csak átmenetileg is tilos. 

b) A tavak környezetében a jelenlegitől eltérő típusú hasznosítás esetében csak táj- és 
környezetkímélő megoldás engedhető meg. 
 
(5) A jelen rendelet 3. függelékében felsorolt helyi védelem alatt álló természeti értékek védelméről 
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. 
 
(6) A vizes élőhelyek védőtávolságában építményt elhelyezni a természet védelméről szóló törvény 
előírásai szerint lehet.   
 

Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 
7.§ 

 
(1) Az árvízvédelmi töltés mentesített oldalán lévő azon területet melyen fakadó és szivárgó vizek 
jelentkezhetnek csak az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően, a 4. függelék szerinti magasabb 
szintű jogszabály szerinti előírások szerint szabad hasznosítani.  
 
(2) A szabályozási tervben jelölt vízjárta területen, hullámtéren, vízfolyás, továbbá holtág parti 
sávjában újabb építményt elhelyezni csak a 4. függelék szerinti magasabb szintű jogszabályban 
foglaltak szerint lehet. Vízjárta területen az építmény használati terének padlószintje 1,0 m-el a 
legnagyobb vízállás felett helyezhető el. 
 

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 
8.§ 

 



(1) Telken belüli védőfásítás (beültetési kötelezettség) területén - ha a jelölt telekrész jelenleg 
beépített 

a) a telken belüli védőfásítás 
aa) védőfásítás esetén háromszintes sűrű növényállomány, 
ab) keretező fásítás esetén legalább 1 fasor, 1 cserjesor, 
ac) mezsgyefásítás esetén 1 fasor 
telepítését jelenti, ha a szabályozási terv másként nem jelöli. 

A növények telepítési sűrűsége cserjék és 3 méternél magasabbra nem növő fák esetében 
legfeljebb 5 m, 3 méternél magasabbra növő fák esetében legfeljebb 10 méternél több nem 
lehet. 
b) Különleges megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló terület esetében legalább bokros, 

cserjés növénytelepítést kell az ültetési sáv mentén kialakítani.  
 
(2) Az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó szerv vagy szervezet, valamint 
államháztartás valamely alrendszerébe tartozó szerv vagy szervezett külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedésével működő gazdálkodó szervezet által bármely forrásból megvalósításra 
kerülő, közfeladat ellátását szolgáló beruházásban (a továbbiakban: Közberuházásban) előkészített 
iparfejlesztési terület a Nagykanizsa MJV Településfejlesztési koncepciójában a stratégiai célok 
között a Zöld mezős munkahelyteremtő ipari beruházások megvalósítására alkalmas területek 
kialakítására, a piaci szereplők befektetéseihez szükséges fizikai, infrastrukturális és építési jogi 
előfeltételek megteremtésére szolgál. 
 
(3) Építési övezetek területén a telekcsoport újraosztás kötelezettségével jelölt telkek esetében a 
beépíthetőség feltétele az övezet normatív szabályozásának megfelelő, a tömb városszerkezeti 
adottságait, útkapcsolatát optimálisan kihasználó, a terület rendeltetését tükröző módon a 
telekcsoport újraosztása. A telekcsoport újraosztásának kötelezettsége a tömb szabályozási tervben 
jelölt részére, az ott érintett telkekre vagy azok olyan egységére vonatkozik, melyek esetében a 
telekosztás megvalósítása révén a területre megfogalmazott városrendezési célok a tömbre 
vonatkozóan teljesülnek. Telekcsoport újraosztása esetén a fejlesztés ütemezhetőségének 
érdekében beépítésre nem alkalmas telek is kialakítható a telekcsoport újraosztási kötelezettség 
fenntartásával.  
 

Közművek előírásai 
 

Általános előírások 
9.§ 

 
(1) Felhagyott, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem 
föld felett, sem föld alatt. A műszaki okokból indokoltan a földben maradó funkcióvesztett 
vezetéknek – környezeti elemek károsodásának kizárásával való – lezárását, az eltömedékelését 
szakszerűen, a későbbi roskadás-mentesség biztosításával el kell végezni. 
 
(2) A megújuló energiahordozók közül a szélenergia hasznosítására szolgáló szélkerekek 
valamennyi övezetbe, beépítésre nem szánt mezőgazdasági övezetbe is, különleges övezeti 
besorolás nélkül telepíthetők, ha az egyéb előírással nem ütközik, és jogerős létesítési engedéllyel 
rendelkezik. 
 
(3) A külterületi, belterületbe vonandó, valamint a belterületben lévő fejlesztésre szánt terület 
közművesítését, valamint úttal való feltárását annak kell biztosítania, akinek érdekében áll a terület 
fejlesztése. 
 

Ivóvízellátás 
10. § 

 



(1) Új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén 
- ha annak rendeltetéséhez ivóvízfelhasználás szükséges – az üzemben lévő és csatlakozási 
lehetőséggel rendelkező kommunális ivóvízhálózat rendelkezésre állása esetén a hálózatra való 
rákötés kötelező, annak hiányában egyedi megoldással történhet. 
 

Szennyvízelvezetés 
11. § 

 
(1) Megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózat esetén 
a) új épület elhelyezése,  
b) meglévő épület átalakítása, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása 
során ha szennyvízkibocsátás történik, a hálózatra való rákötés kötelező. 
 
(2) Beépítésre szánt területen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követő 1 éven belül 
csatlakozni kell a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra amennyiben a területen szennyvíz 
keletkezik. 
 
(3) Szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező területen új épület elhelyezése, meglévő épület 
átalakítása, bővítése, vagy rendeltetésének megváltoztatása esetén csak az előírt engedéllyel 
rendelkező egyedi szennyvízkezelő berendezés, vagy zárt, vízzáró kivitelű szennyvíztároló 
létesítését követően lehet. 
 
(4) A település területén a szippantott szennyvíz kezelés nélkül nem helyezhető el. 
 
(5) A talaj és a talajvíz védelme érdekében tisztítatlan szennyvizek szikkasztása a település teljes 
közigazgatási területén tilos. 
 
(6) Fejlesztési területen, új beépítésre szánt övezetben elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést 
kell kiépíteni. 
 

Csapadékvíz-elvezetés 
12. § 

 
(1) Bármely építési övezetben az ingatlan tulajdonosa köteles a területére hullott csapadékvizet a 
környezetének károsítása nélkül elvezetni, elszikkasztani, illetve elhelyezését biztosítani. Nyílt árkos 
vízelvezető rendszer esetében a kapubehajtók alatti átereszek minimális mérete D400mm lehet. 
Közlekedési létesítménnyel (szilárd burkolatú úttal, kerékpárúttal, földúttal) való keresztezés esetén 
a minimális áteresz átmérő D600 mm. 
 
(2) A csapadékvíz-elvezető rendszerbe csak más jogszabályban előírt minőségű csapadékvizek 
vezethetők. 
 
(3) Az ingatlan tulajdonosa vagy a vízelvezető rendszer kezelője köteles a területén lévő vízelvezető 
rendszert megfelelően karbantartani. 
 
(4) Új építés és bővítés esetén a telekről származó csapadékvizet a közterületi befogadóba csak az 
utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. 
 
(5) A terepszint alatti épületrészek felszíni vizek elöntése elleni védelmét megfelelő műszaki 
megoldás kialakításával kell biztosítani.  A védelmi rendszerek üzemeltetése, karbantartása az 
ingatlantulajdonos feladata. 
 
(6) A szabályozási terven jelölt vízelvezetési útvonalon a megfelelő vízelvezetés biztosításához 
szükséges feladatokat (karbantartás, üzemeltetés, medertisztítás) a nyomvonallal érintett ingatlan 



tulajdonosának kell ellátni. Az érintett területeken a vízelvezető árkok meglévő állapotának 
felmérését (geodéziai felmérés), csapadékvíz-elvezető képességének meghatározását, valamint a 
mederrendezési tervet el kell készíteni. Ezek alapján szükséges a vízelvezető árok nyomvonalának 
véglegesítése, valamint a szükséges területek (keresztmetszetek) meghatározása, az árok 
kialakításához szükséges jogi helyzet rendezése. 
 
(7) Zárt csapadékvíz-elvezető rendszerhez történő csatlakozás előtt a nyílt árkon megfelelően 
méretezett hordalékfogó kialakítása szükséges.  
 
(8) A szabályozási terven csapadékvíz elvezetés szolgalmi jogával jelölt területeken zárt csatorna 
esetében a felszíni vizek elvezetését, a szükséges műtárgyak építését és kezelését biztosítani kell, 
melyre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára szolgalmi jog 
bejegyezhető. 
 
(9) Felszíni vízelvezető árkokat csak részletes hidrológiai vizsgálat után lehet megszüntetni, mely 
kiterjed a befogadó vízelvezető-rendszer vízgyűjtőjére.  
 

Villamos energia hálózat  
13. § 

 
(1) Új, vagy átépítésre, rekonstrukcióra kerülő villamosenergia közép- és kisfeszültségű, 
közvilágítási, TV és távközlési hálózatok belterületen csak terepszint alatt létesíthetők. A 
polgármester egyedi eltérést engedélyezhet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleménye 
alapján a műszaki és gazdasági körülmények figyelembe vétele mellett és az arányosság 
szempontjait szem előtt tartva. Az eltérési engedélyt az építési engedélyezési eljárást megelőzően a 
tervező a műszaki feltételek, a közműszolgáltatói egyeztetés és nyomvonal ismeretében, műszaki 
leírás és nyomvonalrajz csatolásával kérheti. 

 
(2) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, vagy meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során 
csak energiatakarékos fényforrású lámpatestek helyezhetők el. 

 
Elektronikus hírközlési hálózat  

14. § 
 
(1) Távközlési adótorony az országos tájképvédelmi övezet, a Natura 2000 természeti védettséggel 
rendelkező területek, valamint a helyi jelentőségű természetvédelmi területek kivételével az 
általános mezőgazdasági övezetben, és kivételes esetben az erdészeti hatóság engedélyével 
gazdasági erdőövezetben létesíthető. Más övezetekben a meglevő építmények felhasználásával 
alakítható ki, helyezhető el távközlési berendezés úgy, hogy a kialakítás műemléki, városképi vagy 
tájvédelmi szempontból a szakmai kívánalmaknak megfeleljen, a kialakult állapotot meghatározóan 
ne változtassa meg.  

 
(2) Új, vagy átépítésre, rekonstrukcióra kerülő hírközlési hálózatok belterületen csak terepszint alatt 
létesíthetők. A polgármester egyedi eltérést engedélyezhet a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság véleménye alapján a műszaki és gazdasági körülmények figyelembe vétele mellett és az 
arányosság szempontjait szem előtt tartva. Az eltérési engedélyt az építési engedélyezési eljárást 
megelőzően a tervező a műszaki feltételek, a közműszolgáltatói egyeztetés és nyomvonal 
ismeretében, műszaki leírás és nyomvonalrajz csatolásával kérheti. 

 
Gázenergia ellátás 

15.§ 
 

(1) Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi, házi nyomásszabályozókat kell 
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. 



A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára, illetve 
föld alatti elhelyezéssel építhető-szerelhető. 
 
(2) Földgázvezeték bekötővezetékét telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 
 

Építés általános szabályai 
16. § 

 
Épület elhelyezés és a szabályozási terv viszonya 

 
(1) Építési övezet és övezet területén telekcsoport újraosztási kötelezettséggel jelölt telkek 
kivételével a meglévő telek beépíthető, ha az épület elhelyezésére vonatkozó általános és normatív 
szabályok teljesíthetők.  
 
(2) Új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni  
a) beépítésre szánt területen a szabályozási terv és építési szabályzat által meghatározott feltételek 
szerint,  közlekedési- és közmű-elhelyezési terület leválasztásával kialakított építési telken,  
b) beépítésre nem szánt területen a szabályozási terven jelölt közlekedési- és közmű-elhelyezési 
terület leválasztása nélkül, de az épület elhelyezése során a tervezett szabályozás, a közlekedési- 
és közműelhelyezési terület későbbi kialakíthatóságának figyelembevételével lehet.   
 
(3) A telek be nem építhető részeként szabályozott területen új építményt elhelyezni, meglévőt 
bővíteni nem lehet.   
 

Meglévő épületekkel, meglévő beépítettséggel kapcsolatos szabályok 
 

(4) Azon meglévő beépítések esetében, 
a) ahol a meglévő épületet szabályozási vonal érinti, vagy a telek a hatályos szabályok szerint nem 
beépíthető, az épület bővítését nem eredményező felújítás, helyreállítás, korszerűsítés és átalakítás 
végezhető;  
b) ahol az épület részben vagy egészben a telekre meghatározott építési helyen kívül található, 
felújítás, helyreállítás és korszerűsítés elvégezhető. Ezen épületeknél bővítés csak az építési hely 
területén lehetséges; 
c) ahol a meglévő épület homlokzat- és épületmagasság értéke az övezetre előírt értéket 
meghaladja, ott a bővítés vagy átalakítás végrehajtható akkor is, ha a változtatás utáni állapot a 
szabályozásban előírt mértéket meghaladja, de az a meglévő állapotnál kedvezőbb eredménnyel 
jár. Bővítés esetén a bővítmény homlokzatmagassága a szabályozásban meghatározottnál nem 
lehet nagyobb.  
d) ahol a telek beépítettsége a korábbi előírásoknak megfelelően építési vagy fennmaradási 
engedély alapján jött létre és az a hatályos övezeti előírások szerinti értéket meghaladja, akkor a 
meglevő épület(ek) felújítható(k), ill. átalakítható(k) és függőleges irányban bővíthető(k). 
 

Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó szabályok 
 

(5) Az előkert mértéke  
a) a szabályozási terven az övezeten belül a határos közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési 
övezet határvonalára illesztett jelölés szerint, 
b) a szabályozási terven építési vonallal szabályozott telkek esetén a tervben jelöltek szerint, 
c) a szabályozási terven az a) pont szerint nem jelölt esetekben kialakult beépítés során az 
illeszkedés szabálya szerint,  
d) a szabályozási terven az a) és b) pont szerint nem jelölt esetekben  

da) kialakult beépítés hiányában, 
db) a beépítésre nem szánt területen közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési övezetként 
nem szabályozott utak esetén  



az OTÉK szerint 
meghatározott.  
 
(6) Az előkert területén elhelyezhetők  
a) az OTÉK szerinti építmények és melléképítmények,  
b) az a) pontban meghatározottakon túl a falusias és kertvárosias lakóövezetekben az építési hely 
előtti területen legfeljebb 20 m2 alapterületű lábon álló előtető, 
c) Palin városrészben az Alkotmány utca 40 méternél nagyobb előkerttel beépített részén a kialakult 
előkerti beépítéshez illeszkedően kizárólag kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épületek 
legfeljebb 80 m2-es alapterülettel, a közterület felőli telekhatártól legalább 5 méteres beépítetlen 
sáv elhagyásával.  
 
(7) A hátsókert legkisebb mélységét a szabályozási terven az övezetre vonatkozó jelölt érték 
állapítja meg. Ha a szabályozási terv erről nem rendelkezik, akkor annak mélysége az OTÉK 
előírásai szerint meghatározott.  
 
(8) Építési határvonallal szabályozott övezetek esetében a telek hátsókertjét az építési határvonal 
jelöli ki.     
 
(9) Építési övezetben a hátsókert területén épület telekhatároktól számított 1,5 méteren belül a 
telekhatár irányába csak tűzfallal alakítható ki. A szomszédos telekre néző homlokzatmagassága 
legfeljebb 3,5 m lehet. 
 
(10) Az oldalkert legkisebb szélessége amennyiben az övezeti előírás eltérően nem rendelkezik, 
nem lehet kisebb  

a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az övezetben megengedett 
legnagyobb épületmagasság felénél, 
b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén a megengedett legnagyobb épületmagasságnál. 

 
Főépítmény elhelyezésének szabályai 

 
(11) Az övezetek és építési övezetek területén az adott telek rendeltetését meghatározó új 
főépítményt elhelyezni 

a) építési vonallal szabályozott telkek esetében úgy lehet, hogy az építmény domináns építészeti 
határoló fala térfalat meghatározóan e vonalat érintve helyezkedjen el, 
b) előkert méretével szabályozott közterület felől a szabályozási terven feltüntetett előkert 
megtartásával, 
c) építési vonallal és előkert méretével nem szabályozott területek esetében illeszkedve a 
környezet beépítéséhez, vagy kialakult környezet hiányában a szabályozási tervben egyéb módon 
nem szabályozott helyeken az OTÉK-ban meghatározottak szerint lehet. 

 
(12) Előkert nélküli új építés esetén a lakások utcafronti helyiségeinek ablak - parapet magassága a 
csatlakozó közterület szintjétől legalább 1,70 m-re helyezhető el. 
 

Terepszint alatti építményekre vonatkozó szabályok 
 
(13) Terepszint alatti építmény az oldalkert kivételével az építési hely területén kívül is létesíthető, 
ahol 
a) nem gátolják régészeti, hidrogeológiai, mérnökgeológiai vagy egyéb geotechnikai adottságok, 
b) nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. 
 
(14) Terepszint alatti teremgarázs és egyéb közlekedési építmény a beépítésre nem szánt területek 
közül a közlekedési-, és közműelhelyezési, hírközlési övezet, a zöldterület közpark és a zöldterület 
közkert övezetek területén korlátozás nélkül elhelyezhető.  



 
(15) Közmű létesítmény számára terepszint alatti építmény bármely övezet területén korlátozás 
nélkül elhelyezhető. 
 

Tereprendezésre vonatkozó szabályok 
 
(16) Tereprendezés során az oldal- és hátsókertben a terep természetes terepszintje, a szomszédos 
telek terepszintjéhez csatlakozóan, felfelé vagy lefelé legfeljebb 0,5 méterrel változtatható meg. 
 
(17) Támfal kialakítása során a természetes terepszint legfeljebb 1,5 méterrel változtatható meg, 
de a támfal magassága mellvéddel együtt sem haladhatja meg a 2,0 m-t. A közlekedési 
létesítményekhez épített támfal magassága az előzőekben meghatározottakat meghaladhatja. 
 

Állattartó épület elhelyezésének szabályai 
 
(18) Állattartó, valamint trágyatároló építményt a környezetvédelmi hatóság által megállapított 
védőtávolságot, valamint a 3. melléklet szerinti elhelyezési távolságot betartva szabad kialakítani és 
üzemeltetni az egyes huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget befogadó épületektől úgy, 
hogy az a környezetre zavaró hatással ne legyen. 
 
(19) Egy ingatlanon több állattartó építmény esetén a férőhelyszámot összeadva kell a védendő 
épülettől a 3. melléklet szerinti előírt távolságot meghatározni. 
 
(20) Az egységes környzethasználati engedélyhez és telepengedélyezési eljáráshoz kötött 
tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság által a védendő épülettől megállapított 
védőtávolság és e rendelet 3. melléklete szerinti távolság közül a szigorúbb mértéket kell 
figyelembe venni. 
 
(21) Az állattartással összefüggésben hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, 
szigetelt tartályban, medencében tárolható. A tároló anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a 
korróziónak ellenálljon. Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló 
gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A tárolókapacitásnak elegendőnek 
kell lenni legalább 4 havi istállótrágya és trágyalé tárolására. 
 
(22) Nagykanizsa településen az építmények közötti legkisebb távolságokra vonatkozó, a 3. 
melléklet szerinti szabályok megtartásával építhetők állattartó létesítmények. 
 

Zártsorú beépítésre vonatkozó egyedi szabályok 
 

(23) Védett épülethez csatlakozó, illetve utcakép védelemmel érintett területen újonnan kialakított 
épület párkánymagasságának eltérése legfeljebb 3 m lehet, melyet legalább 5 m széles homlokzati 
szakaszon kell megvalósítani. 
 
(24) Zártsorú beépítésnél az eltérő épületmagassággal szabályozott övezetek találkozásánál a 
magasabb építési lehetőséggel rendelkező övezet területén lévő épületet magasságilag lépcsőzve 
kell kialakítani. Az új épületnek a meglévő épület közterület felőli csatlakozó szakaszán a 
párkánymagasság legfeljebb 3 m-rel lehet nagyobb a szomszédos övezet megengedett legnagyobb 
épületmagasságánál, a lépcsőzést legalább 5 m széles homlokzati szakaszon kell megvalósítani.  
 
(25) A kisvárosias lakó- és a településközpont építési övezetek területén zártsorú beépítési módban  
a) a másodlagos rendeltetésű, a szomszédos telek irányába legfeljebb 3,5 méter magasságú 
homlokzattal rendelkező épületrész kivételével a főépítmény 

aa) oldalhatáron lévő részének az utcai építési határvonalra merőlegesen mért vetületi 
hossza legfeljebb 20 m, 



ab) mélysége a telek oldalhatárán az építési határvonalra merőlegesen mért 20 m-től 
indított, az építési határvonalra állított 45 0-os szögön belül helyezhető el,  
valamint 

b) a főépítmény elhelyezése során az oldalhatártól való távolság nem lehet kisebb a megengedett 
épületmagasság felénél, ha 

ba) az oldalhatárra néző homlokzati szakasza az utcai építési határvonalra merőlegesen 
mért 20 m-en túl helyezkedik el, vagy 
bb) az oldalhatárra néző homlokzat helyiség nyílását tartalmazza. 

 
(26) Az építés során az OTÉK-ban megállapított parkolóhelyeket e rendelet 5. mellékletében 
szabályozott eltérésekkel - elsősorban az építtető saját telkén - kell biztosítani. 
 

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint 
követelményei 

17. § 
 
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló BM rendelet alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város területe az I. 
katasztrófavédelmi osztályba tartozik.  
 

A védőterületek és védőtávolságok szabályai  
18. § 

 
(1) A település közigazgatási területén belül található gyorsforgalmú utak, valamint az országos 
főutak külterületi szakaszai mellett a szabályozási a terven jelölt, illetve az úttengelytől számított 
100-100 m-es, az országos mellékutak külterületi szakaszai mellett 50-50 m-es védőtávolság előírt. 
A védőtávolságra az 5. függelék szerinti magasabb szintű jogszabályban megfogalmazott előírások 
érvényesek. 
 
(2) A település közigazgatási területén található országos közforgalmú vasútvonal szélső 
vágányának tengelyétől mért 50-50 méteres védőtávolság jelölt a szabályozási terven. A 
védőtávolság területén a 6. függelék szerinti magasabb szintű jogszabály előírásai érvényesek.  
 
(3) A vízgazdálkodási - mederkezelési, karbantartási - szakfeladatok elvégzéséhez a vizek és 
közcélú vízi-létesítmények mentén a szabályozási tervben jelölt parti sávot kell biztosítani, melynek 
területére a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról szóló 4. függelék szerinti magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
(4) Zárt víztároló műtárgy védőterületének sugara a műtárgy szélétől számított 10 m. A 
védőterületre a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-
létesítmények védelméről szóló 7. függelék szerinti magasabb szintű jogszabályban megfogalmazott 
korlátozások vonatkoznak. 
 
(5) Vízvezetékek, szennyvíz-nyomóvezetékek esetében a szabályozási terven jelölt 2-2 méteres 
védősáv biztosítása szükséges. A védősáv területére a 7. függelékben megfogalmazott korlátozások 
vonatkoznak. A szabályozási terven feltüntetésre kerültek az építési övezetek és övezetek telkein 
húzódó vezetékeket és védősávjaik, melyre vonatkozóan a 8. függelék szerinti előírásokat kell 
alkalmazni.    
 
(6) A meglévő villamos közművek részére a szabályozási terv védősávokat - biztonsági sávokat - 
állapít meg, melynek területére a 9. függelék szerinti magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 



(7) A gázvezetékek nyomvonalára vonatkozóan a szabályozási terv védősávokat - biztonsági 
övezetet - állapít meg, melyek területére a 10. függelék szerinti magasabb szintű jogszabályban 
megfogalmazott korlátozások vonatkoznak.  
 
(8) A regionális hulladékkezelő és lerakó telep szabályozási tervben jelölt telekhatártól számított 
500 méteres védőtávolságán belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és 
igazgatási célú épület nem helyezhető el, kivéve a telepítésre kerülő, illetve már működő 
légszennyező források működésével összefüggő építményt. 
 
(9) A nagyüzemi állattartó telep szabályozási tervben jelölt 400 méteres védőterületének 
korlátozási területébe eső telkeken, illetve telekrészeken új lakás, üdülő, szállásjellegű, pihenési 
célú, egészségügyi-szociális, oktatási-nevelési, továbbá élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-
raktározás és élelmiszer-kereskedelem céljait szolgáló új épület nem helyezhető el. A 
védőtávolságon belül már kialakult építmények és funkciók megtarthatók, korszerűsíthetők, de csak 
a megfelelő működés érdekében szükséges mértékben bővíthetők és bővítés során új rendeltetési 
egység nem hozható létre. 
 
 

  



II. FEJEZET 

Részletes övezeti előírások 
19.§ 

 
(1) Az igazgatási terület 
a) beépítésre szánt területeit az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési 
használatuk szerint 

1. nagyvárosias lakó (Ln) 
2. kisvárosias lakó (Lk) 
3. kertvárosias lakó (Lke) 
4. falusias lakó - (Lf) 
5. vegyes-, 

5.1. településközpont (Vt), 
5.2. intézményi (Vi), 

6. gazdasági-, 
6.1. kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), 
6.2. ipari (Gip) 

7. üdülőházas (Üü) 
8. különleges-, 

8.1. nagy kiterjedésű sportolási célú (K-sp), 
8.2. mezőgazdasági üzemi (K-mü), 
8.3. közmű (K-km), 
8.3. kertészeti célú (K-kert), 
8.4. nagy kiterjedésű garázs (K-közl), 
8.5. nagy kiterjedésű szállítmányozási és logisztikai övezet (K-lo), 
8.6. nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló (K-ba), 
8.7. hulladékkezelő –lerakó övezet (K-hu), 
8.8. rekreációs, idegenforgalmat vonzó (K-i), 
8.9. egészségügyi épület elhelyezésre szolgáló (K-kh),  
8.10. állatmenhely (K-ám), 
8.11. temető (K-te), 
8.12. megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló (K-me), 
8.13. vásár, piac céljára szolgáló (K-v), 

 
b) beépítésre nem szánt területeit 

1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-, 
1.1. közúti- (Köu), 
1.2. kötöttpályás- (Kök), 
1.3. légi- (Köl) 

2. zöldterület-  
2.1. közkert (Zkk), 
2.2. közpark (Zkp) 

3. erdő 
3.1. védelmi erdő- (Ev), 
3.2. gazdasági erdő- (Eg), 
3.3. közjóléti erdő- (Ek) 

4. mezőgazdasági, 
4.1. kertes mezőgazdasági -(Mk), 
4.2. általános mezőgazdasági –(Má), 

5. vízgazdálkodási (V), 
6. természetközeli (Tk), 
7. különleges beépítésre nem szánt 

7.1. honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló- (Kb-hv), 
7.2. romkert- (Kb-rv), 



7.3. nagykiterjedésű sportolási célú- (Kb-sp) 
területeként (területfelhasználási egységként) lehet megkülönböztetni. 

 
Beépítésre szánt övezetek előírásai 

Nagyvárosias lakóterület 
20. § 

 

(1) A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A nagyvárosias lakóövezetekben 
elhelyezhető épületek - a lakó rendeltetésen kívül –: 

a) kereskedelmi, szolgáltató, 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c) kulturális, 
d) szállás jellegű, 
e) igazgatási, iroda, 
f) sport 

rendeltetést is tartalmazhatnak. 
A nagyvárosias lakóövezetek területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény építésével 
egyidejűleg az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos 
rendeltetésű épületek, melyek megengedett legnagyobb épület- és homlokzatmagassága 3,5 m. 
 
(2) A nagyvárosias lakóterület „Ln-1”-„Ln-3” jelű övezetekre tagozódik, mely övezetek telkein az 
építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. 
mellékletében kerültek meghatározásra. 
 

Kisvárosias lakóterület 
21. § 

 

(1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A kisvárosias lakóövezetekben 
elhelyezhető épületek - a lakó rendeltetésen kívül –: 

a) kereskedelmi, szolgáltató, 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c) kulturális, közösségi szórakoztató, 
d) legfeljebb 8 egységes szállás jellegű, 
e) igazgatási, iroda, 
f) sport 

rendeltetést is tartalmazhatnak. 
 

Az kisvárosias lakóövezetek területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény építésével 
egyidejűleg az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos 
rendeltetésű épületek, melyek megengedett legnagyobb épület- és homlokzatmagassága 3,5 m.  
 
(2 Az „Lk-2”- „Lk-17” jelű kisvárosias lakóövezetekben a 2017. 09. 05. előtt jogszerűen működő 
kézműipari gazdasági tevékenység folytatható, a rendeltetéshez szükséges épület felújítható, de 
nem bővíthető.  
 
(3) Az „Lk-1”- „Lk-7” jelű kisvárosias lakóövezetek telkein az építési használat megengedett felső 
határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 
 
(4) Az Lk-1 jelű övezetben és Lk-2 jelű övezet Petőfi Sándor, Honvéd, Postakert, Kisberki és Dózsa 
György utcák által menti szakaszán legfeljebb 4 lakás helyezhető el.     
 

Kertvárosias lakóterület 
22. § 



 

(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A 
kertvárosias lakóövezetekben elhelyezhető telkenként legfeljebb két lakás, kivétel a Lovarda utca 
északi oldalán lévő lakóterület, ahol elhelyezhető telkenként legfeljebb négy lakás. Az övezetben 
elhelyezhető épületek – a lakó rendeltetésen kívül -   
a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c) kulturális, 
d) legfeljebb 8 egységes szállás jellegű 
rendeltetést is tartalmazhatnak. 
A kertvárosias lakóövezetek területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény építésével 
egyidejűleg az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos 
rendeltetésű épületek, melyek megengedett legnagyobb épület- és homlokzatmagassága 3,5 m.  
 
(2) A kertvárosias lakóövezetekben a 2017. 09. 05. előtt jogszerűen működő kézműipari gazdasági 
tevékenység folytatható, a rendeltetéshez szükséges épület felújítható, de nem bővíthető.  
 
(3) Az „Lke-1” - „Lke-3” jelű kertvárosias lakóövezetek telkein az építési használat megengedett 
felső határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 
 
(4) Az „Lke-1” jelű kertvárosias lakóövezetben a meglévő épület függőleges irányban bővíthető, ha 
a meglévő oldalkert 4 méternél nem kisebb. 
 

Falusias lakóterület 
23. § 

 
(1) A falusias lakóterület lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a 
lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató 
építmények elhelyezésére szolgál. 
 
(2) Az „Lf-1” és „Lf-2” jelű falusias lakóövezetben elhelyezhető épület:  
a) telkenként legfeljebb 2 lakás,  
b) mező- és erdőgazdasági, a 3. mellékletben meghatározott feltételekkel gazdasági célú 
haszonállat-tartásával kapcsolatos, 
c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari gazdasági, 
d) kereskedelmi, szolgáltató, 
e) szállás jellegű, 
f) igazgatási, iroda, 
g) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
h) kulturális, közösségi szórakoztató és 
i) sport,  
rendeltetést is tartalmazhat. 
A falusias lakóövezetek területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény építésével 
egyidejűleg az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos 
rendeltetésű épületek.  
 
(3) Falusias lakóövezetekben a 11. függelék szerinti kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt 
tevékenységekhez kapcsolódó, legfeljebb 5 fő foglalkoztatását biztosító létesítmény elhelyezhető. 
 
(4) Falusias lakóövezetekben nem alakítható ki  
a) a 11. függelék szerinti kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó 
létesítmény, ilyen tevékenység nem végezhető és a tevékenységre telepengedély nem adható,  
b) önálló parkolóterület és garázs a mezőgazdasági haszonjárművek kivételével a 3,5 tonna 
önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.   



(5) Az „Lf-1” és „Lf-2” jelű falusias lakóövezet telkein az építési használat megengedett határértékei 

és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 

 

(6) Az „Lf-1” jelű falusias lakóövezetben a meglévő épület függőleges irányban bővíthető, ha a 

meglévő oldalkert 4 méternél nem kisebb. 

 

Településközpont terület 

24. § 

 
(1) A településközpont terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést 

szolgáló épületek elhelyezésére szolgál, melyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A 

településközpont vegyes övezetekben elhelyezhető épületek - a lakó rendeltetésen kívül: 

a) igazgatási, iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

d) kulturális, közösségi szórakoztató és 

e) sport 

rendeltetést is tartalmazhatnak. 

A településközpont vegyes övezetek területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény 

építésével egyidejűleg az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló 

másodlagos rendeltetésű épületek, melyek megengedett legnagyobb épület- és 

homlokzatmagassága 3,5 m.  

 

(2) A településközpont vegyes övezetekben a 2017. 09. 05. előtt jogszerűen működő kézműipari 

gazdasági tevékenység folytatható, a rendeltetéshez szükséges épület felújítható, de nem 

bővíthető.  

 

(3) A „Vt-1” – „Vt-10” jelű településközpont övezet telkein az építési használat megengedett 

határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 

 
Intézményi terület 

25. § 

 
(1) Az intézményi övezet elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 

rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, melyeken kívül az övezetben elhelyezhető épületek 

a) iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató, 

d) hitéleti, 

e) sport 

rendeltetést is tartalmazhatnak. A felsorolt rendeltetést tartalmazó épületekben a tulajdonos, a 

használó és a személyzet számára szolgáló lakás alakítható ki. Az övezet területén a főépítmény 

megléte esetén, vagy főépítmény építésével egyidejűleg az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek 

rendeltetését kiszolgáló másodlagos rendeltetésű épületek. 

 

(2) A „Vi-1”, „Vi-2” és „Vi-3” jelű intézményi övezet telkein az építési használat megengedett 

határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

26. § 

 

(1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló 

gazdasági rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, mely rendeltetések között kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó és szállás épület is elhelyezhető. A gazdasági tevékenységi célú épületen 



belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás elhelyezhető. Önálló lakó 

rendeltetésű épület nem létesíthető. 

 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetők a hulladékgazdálkodási 

engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladék ártalmatlanításával és hasznosításával 

kapcsolatos építmények.  

 

(3) A kereskedelmi, szolgáltató területek „Gksz-1”- „Gksz-8” jelű övezetekre tagozódnak, mely 

övezetek telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a 

rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra.  

 

(4) A „Gksz-1” – „Gksz-8” jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetekben az előkert területén 

belül elhelyezhető a gazdasági területet kiszolgáló, legfeljebb 25 négyzetméter beépített területű 

porta rendeltetésű épület.  

 

Ipari terület 

27. § 

 

(1) Az ipari terület gazdasági célú, elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a 

településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál. 

 

(2) Az ipari gazdasági területen elhelyezhetők a hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve 

nyilvántartásba vételhez kötött hulladék ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos 

építmények.  

 

(3) A „Gip-1”, „Gip-2” és „Gip-3” jelű egyéb ipari gazdasági övezetekben a gazdasági tevékenységi 

célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők 

el, önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 

 

(4) A „Gip-1”, „Gip-2” és „Gip-3” jelű ipari övezetek telkein az építési használat megengedett felső 

határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 

 

(5) A „Gip-1”, „Gip-2” és „Gip-3” jelű ipari övezetekben az előkert területén belül elhelyezhető a 

gazdasági területet kiszolgáló, legfeljebb 25 négyzetméter beépített területű porta rendeltetésű 

épület.  

Általános gazdasági terület 

28.§ 

 

(1) Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági 

tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények 

elhelyezésére szolgál. 

 

(2) Az általános gazdasági területen elhelyezhetők a hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve 

nyilvántartásba vételhez kötött hulladék ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos 

építmények.  

 

(3) A „Gá-1” jelű általános gazdasági övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el. 

 

(4) A „Gá-1” jelű általános gazdasági övezet telkein az építési használat megengedett felső 

határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 

 

(5) A „Gá-1” jelű általános gazdasági övezetben az előkert területén belül elhelyezhető a gazdasági 

területet kiszolgáló, legfeljebb 25 négyzetméter beépített területű porta rendeltetésű épület.  

 



Üdülőházas terület 

29. § 

 

(1) Az üdülőházas területen olyan – általában – kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő 

rendeltetésű épület, üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör 

több napos tartózkodására szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és 

infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas. Az övezetben 

elhelyezhető épületek a fenti rendeltetésen kívül kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést is 

tartalmazhatnak. Az övezet területén a főépítmény megléte esetén, vagy főépítmény építésével 

egyidejűleg az előzőeken túl elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos 

rendeltetésű épületek, melyek megengedett legnagyobb épület- és homlokzatmagassága 3,5 m. 

 

(2) Az üdülőházas területek „Üü” jelű övezetbe soroltak, mely övezet telkein az építési használat 

megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek 

meghatározásra. 

 
Különleges terület 

30.§ 

 

(1) A különleges beépítésre szánt övezetekben azok rendeltetéséhez tartozó építmények és a 

rendeltetést kiszolgáló másodlagos rendeltetésű épületek helyezhetők el, illetve az övezet területe e 

rendeltetés szerint hasznosítható. A különleges beépítésre szánt területek a rendeltetésük 

függvényében az alábbi övezetekre tagolódnak:  

a) „K-sp” jelű különleges nagykiterjedésű sportolási célú övezet, 

b) „K-mü” jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezet, 

c) „K-km” jelű különleges közmű övezet, 

d) „K-kert” jelű különleges kertészeti célú övezet, 

e) „K-közl” jelű különleges nagykiterjedésű garázs övezet, 

f) „K-lo” jelű különleges nagykiterjedésű szállítmányozási és logisztikai övezet, 

g) „K-ba” jelű különleges nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló 

övezet, 

h) „K-hu” jelű különleges hulladékkezelő, -lerakó övezet, 

i) „K-i” jelű különleges rekreációs, idegenforgalmat vonzó övezet, 

j) „K-kh” jelű különleges egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló övezet, 

k) „K-ám” jelű különleges állat-menhely övezet, 

l) „K-te” jelű különleges temető övezet, 

m) „K-me” jelű különleges megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló övezet, 

n) „K-v” jelű különleges vásár, piac céljára szolgáló övezet.  

 

(2) A „K-sp” jelű különleges nagykiterjedésű sportolási célú övezetben sportpálya, uszoda, strand, 

sportcsarnok épületei és építményei, valamint ezek működéséhez szükséges gazdasági és tároló 

épületek, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épületek helyezhetők el. 

 

(3) A „K-mü” jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetben a földművelés, állattenyésztés és az 

ezekhez kapcsolódó tárolás, termény-feldolgozás és gépjavítás építményei, valamint a tulajdonos, a 

használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el. Elhelyezhetők a 

hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladék 

ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos építmények. 

 

(4) A „K-km” jelű különleges közmű övezetben közműlétesítmények, valamint azok üzemi és 

kiegészítő építményei helyezhetők el. Elhelyezhetők a hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve 

nyilvántartásba vételhez kötött hulladék ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos 

építmények. 

 



(5) A „K-kert” jelű különleges kertészeti célú övezetben a kertészet működtetéséhez szükséges 

üzemi és kiegészítő építmények helyezhetők el.  

 

(6) A „K-közl” jelű különleges nagykiterjedésű garázs övezetben személygépkocsi-tárolás célját 

szolgáló épületek, sorgarázsok helyezhetők el. 

 

(7) A „K-lo” jelű különleges nagykiterjedésű szállítmányozási és logisztikai övezetben logisztikai, 

raktározási és szállítmányozási célú épületek, építmények helyezhetők el. 

 

(8) A „K-ba” jelű különleges nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára 

szolgáló övezetben szénhidrogén kutak és agyagbányák működéséhez szükséges üzemi és 

kiegészítő építmények helyezhetők el. 

 

(9) A „K-hu” jelű különleges hulladékkezelő, -lerakó övezetben hulladékgyűjtő udvar, 

hulladéklerakó, komposztáló telep üzemi és kiegészítő építményei helyezhetők el. Elhelyezhetők a 

hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladék 

ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos építmények. 

 

(10) A „K-i” jelű különleges rekreációs, idegenforgalmat vonzó övezetben kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó, közösségi szórakoztató épületek, sportépítmények, kemping, üdülőtábor valamint ezek 

működéséhez szükséges gazdasági és tároló épületek, szállásépületek, a tulajdonos és a 

személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el. 

 

(11) A „K-kh” jelű különleges egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló övezetben kórház és a 

hozzá kapcsolódó egészségügyi és szociális épületek, valamint a működésükhöz szükséges 

gazdasági és tároló épületek, a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők 

el.  

 

(12) A „K-ám” jelű különleges állat-menhely övezetben állatmenhely és ennek kiszolgáló 

építményei helyezhetők el. 

 

(13) A „K-te” jelű különleges temető övezetben temetkezési, vallási és a temető üzemeltetéséhez 

tartozó épületek és építmények helyezhetők el. 

 

(14) A „K-me” jelű különleges megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló övezetben a 

megújuló energia nyerésére és e tevékenység kiszolgálására szolgáló építmények helyezhetők el. 

 

(15) A „K-v” jelű különleges vásár, piac céljára szolgáló övezetben vásári és piaci rendeltetésű 

épületek helyezhetők el. 

 

(16) A különleges beépítésre szánt övezetek telkein az építési használat megengedett felső 

határértékeire és telekalakítási előírásaira vonatkozóan a rendelet 2. melléklete rendelkezik. 

 
  



III. FEJEZET 
 

Beépítésre nem szánt területek előírásai 
 

Közlekedési és közműterület 
31. § 

 
(1) A közlekedési és közműterület a vasút, az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű 
várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a 
járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és 
környezetvédelmi építményei, továbbá a közmű és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 
A közlekedési és közműterületek a rendeltetésük függvényében az alábbi övezetekre tagolódnak:  
a) „Köu” jelű közúti közlekedési és közműövezet, 
b) „Kök” jelű kötöttpályás közlekedési övezet, 
c) „Köl” jelű légi közlekedési övezet.  
 
(2) Az utak, parkolók fásítása kötelező, melyet tájépítészeti, kertészeti tervek szerint a közművek 
figyelembe vételével kell megvalósítani. Előtérbe kell helyezni a honos, tájba illő fajok telepítését. 
 
(3) A közművezetékeket és közműlétesítményeket közlekedési és közműterületen kell elhelyezni, 
ettől eltérő elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetékjog biztosítás mellett lehetséges.  
 
(4) A közlekedési és közműterületeken az építési használat megengedett határértékeire és a 
telekalakítás szabályaira vonatkozóan normatív korlátozás nincs. 
 

Közúti közlekedési és közműterület 
32. § 

 
(1) A „Köu” jelű közúti közlekedési és közműövezetben elhelyezhető épület a közlekedést 
kiszolgáló, valamint a területet igénybe vevők ellátását szolgáló 

a) kereskedelmi, szolgáltató,  
b) üzemanyagtöltő állomás 

rendeltetést tartalmazhat. 
 
(2) A „Köu” jelű közúti közlekedési és közmű övezetében az utak és közművek építményeit az utak 
közlekedési szerepkörétől és a rendelkezésre álló területtől függően az 1. függelék szerinti 
mintakeresztszelvények figyelembevételével kell kialakítani.     
 
(3) A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a rendelet 4. melléklete szerinti 
táblázatban foglaltak szerint kell kialakítani.  
 

33. § 
 
(4) Hosszútávon tervezett úttal érintett teleknél  
a) a tervezett út területét építés, illetve telekalakítás során nem kell kialakítani, 
b) telekalakítás az általános szabályok figyelembevételével, valamint a hosszú távon tervezett út 
területének kialakításával valósítható meg,  
c) a jelenlegi területfelhasználás megváltoztatása esetén a szabályozási tervben jelölt övezet 
szerinti területfelhasználást kell megvalósítani,  
d) épületet elhelyezni a tervben jelölt övezet szerinti rendeltetéssel lehet úgy, hogy a hosszú távon 
tervezett út területét a beépítettség mértékének meghatározása során nem lehet figyelembe venni, 
 
(5) Hosszútávon tervezett úttal érintett meglévő utat, vagy árkot érintő telekalakítás során a 
hosszútávon tervezett út területének kialakításáig a telekalakítással érintett út és az árok területét 
kell folytonosnak tekinteni.   



 
Kötöttpályás közlekedési terület 

34. § 

 

(1) A „Kök” jelű kötöttpályás közlekedési és közmű övezet a közforgalmú vasutak és 
létesítményeinek elhelyezésére szolgál.   
 
(2) A Kök jelű övezet területén elhelyezhető 

a) vasúti közlekedési építmény, 
b) a vasúti közlekedéshez kapcsolódó, a közlekedést kiszolgáló kereskedelmi-, szolgáltató- és  
c) vasúti igazgatási épület. 

Légi közlekedési terület 
35. § 

 
(1) A „Köl” jelű légi közlekedési övezet a repülőtér és létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

 
(2) A „Köl” jelű légi közlekedési övezet területén elhelyezhető 

a) légi közlekedési építmény, 
b) a légi közlekedést kiszolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely 

szolgáltató épület, 
c) légi igazgatási épület. 

 
Zöldterület 

36. § 

 

(1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést 
szolgálja. 
 
(2) A „Zkk” jelű közkert övezetben és a „Zkp” jelű közpark övezetben elhelyezhető a terület 
rendeltetésszerű használatához szükséges 
a) vendéglátó,  
b) kulturális és  
c) közösségi rendeltetésű építmény. 
 
(3) A „Zkk” jelű közkert övezetek és a „Zkp” jelű közpark övezetek telkein az építési használat 
megengedett felső határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek 
meghatározásra.  
 
(4) Új közpark, közpark-felújítás, valamint közparkon belül 100 négyzetméternél nagyobb 
térburkolat létesítése csak kertépítészeti terv alapján valósítható meg. 
 

Erdőterület 
37. § 

 

(1) Az erdő területek rendeltetésük szerint „Ev” jelű védelmi-, „Eg” jelű gazdasági- és „Ek” jelű 
közjóléti erdő övezetekre tagozódnak. 
 
(2) Az „Ev” jelű védelmi erdőövezetben közmű és út építményei, erdei kilátó, valamint magasles 
kivételével egyéb építményt elhelyezni nem lehet. 
 
(3) Az „Eg” jelű gazdasági erdőövezetben az erdőgazdálkodással és vadászattal összefüggő épület, 
távközlési, hírközlési torony, kilátó, valamint közmű és út építményei helyezhetők el. 
 



(4) Az „Ek” jelű közjóléti erdő övezetében az erdőgazdálkodással és vadászattal összefüggő, 
valamint turisztikai célú szolgáltató és sport rendeltetésű épület, távközlési, hírközlési torony, 
kilátó, továbbá közmű és út építményei helyezhetők el. 
 
(5) Az „Ev”, „Eg”, és „Ek” jelű erdőövezetek telkein az építési használat megengedett határértékei 
és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 
 
(6) Az „Ev”, „Eg”, és „Ek” jelű erdőövezetek területén a közlekedési, az elektronikus hírközlési, 
továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett 
csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a 
villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők 
el. 

 
Mezőgazdasági terület 

38. § 

 
(1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, 
továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló 
építmények helyezhetők el. 
 
(2) A mezőgazdasági terület rendeltetés szerint „Mk” jelű kertes mezőgazdasági övezetre és „Má-1” 
és „Má-2” jelű általános mezőgazdasági övezetre tagolódik.  
 

Kertes mezőgazdasági terület 
39.§  

 
(1) Az „Mk” jelű kertes mezőgazdasági övezetben a növénytermesztés, a gazdasági célú 
haszonállat-tartás, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és 
árusítására szolgáló építmény, valamint a borturizmushoz kapcsolódó vendéglátó és szálláshely-
szolgáltató épületek helyezhető el.  
 
(2) Az „Mk” jelű kertes mezőgazdasági övezetben lakóépületet elhelyezni 

a) a művelés alól kivett, 
b) a művelés alatt álló telkek esetében legalább 3000 m2 szőlő, gyümölcs és kert művelési ágú 
területtel rendelkező, 
c) bármely művelési ágú, 6000 m2-nél nagyobb  
telken lehet. 

 
(3) Az „Mk” jelű kertes mezőgazdasági övezetben birtokközpont létrehozható, melynek telkén az 
(1) bekezdésben foglaltakon túl a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű és 
vendéglátó épület, valamint lakóépület elhelyezhető.  
 
(4) Az „Mk” jelű kertes mezőgazdasági övezet telkein az építési használat megengedett 
határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra. 
 
(5) A beépítés feltételeként az a művelés ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-
án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60 %-ot, a 
legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet 
építeni.  

 

Általános mezőgazdasági terület 
40. § 

 



(1) Az „Má” jelű általános mezőgazdasági övezetekben a növénytermesztés, a gazdasági célú 
haszonállattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, 
tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el, valamint tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület országos övezetével nem érintett területen hírközlési adótorony és 
szélerőmű. 
   
(2) Az „Má” jelű általános mezőgazdasági övezetben legalább 30 ha nagyságú birtoktesthez 
tartozóan birtokközpont létrehozható, melynek telkén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a 
mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű és vendéglátó épület és legfeljebb egy, 
legfeljebb két lakást tartalmazó lakóépület elhelyezhető.  
 
(3) Az „Má-1” jelű általános mezőgazdasági övezet területén lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert 
művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el 
úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. 
 
(4) Az Má-2” jelű általános mezőgazdasági övezetekben a növénytermesztés, a gazdasági célú 
haszonállattartással és állattenyésztéssel kapcsolatos építmények helyezhetőek el. Nem helyezhető 
el az előzőkhöz kapcsolódó feldolgozó, árusító építmények, lakóépület és birtokközpont. Az 
övezetben építményt elhelyezni az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével lehet. 
 
(5) Az „Má-1” és „Má-2” jelű általános mezőgazdasági övezetek területén az építési használat 
megengedett határértékei és a telekalakítás szabályai a rendelet 2. mellékletében kerültek 
meghatározásra. 

 

Vízgazdálkodási terület 
41. § 

 
(1) A „V” jelű vízgazdálkodási övezetbe tartoznak az önálló telekkel rendelkező és a szabályozási 
tervben kiszabályozott árkok, vízfolyások, záportározók, árvízvédelmi töltések területei, a 
víztornyok, víztározók telkei.  
 
(2) A „V” jelű vízgazdálkodási övezetben csak a vízi, közlekedési és közműépítmények helyezhetők 
el.  
 
(3) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre a 12. függelék szerinti magasabb szintű jogszabályban megfogalmazott előírásokat 
be kell tartani. A vizek és közcélú vízilétesítmények – ezen belül a vízkárelhárítási létesítmények – 
fenntartási feladatainak meghatározásánál a 13. függelék szerinti magasabb szintű jogszabály 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(4) A záportározó területére a 14. függelék szerinti magasabb szintű jogszabályban rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  
 

Természetközeli terület 
42. § 

 
(1) A természetközeli terület a mocsarak, nádasok területe.   
 
(2) A „Tk” jelű természetközeli övezetek területén építmény nem helyezhető el.  
 
(3) Az övezetek területén zavaró lég-, zaj- és fényszennyező tevékenység a területen nem 
folytatható. A terület feltöltése és a természetes vízháztartás megváltoztatása tilos. 
 



Különleges terület 
43. § 

 

(1) A különleges beépítésre nem szánt övezetekben azok rendeltetéséhez tartozó építmények és a 
rendeltetést kiszolgáló másodlagos rendeltetésű épületek helyezhetők el, illetve az övezet területe e 
rendeltetés szerint hasznosítható. A különleges beépítésre nem szánt területek a rendeltetésük 
függvényében az alábbi övezetekre tagolódnak:  
a) „Kb-hon” jelű különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági övezet, 
b) „Kb-rv” jelű különleges romkert övezet, 
c) „Kb-sp” jelű különleges nagykiterjedésű sportolási célú övezet.  
 
(2) A „Kb-hon” jelű különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági övezetben gazdasági és 
raktározási célú építmények helyezhetők el. 
 
(3) A „Kb-Rv” jelű különleges romkert övezetben (Romlottvár) a bemutatásra szánt régészeti emlék 
kulturális és idegenforgalmi hasznosítását szolgáló épületek és ezek kiszolgáló építményei 
helyezhetők el. 
 
(4) A „Kb-sp” jelű különleges nagykiterjedésű sportolási célú övezetben sportlétesítmények, 
valamint gazdasági és raktározási célú építmények helyezhetők el. 
 

IV. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
44. § 

 

(1) Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba.  
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2017. (IX. 05.) önkormányzati 
rendelete. 
 
 

Dr. Gyergyák Krisztina 
jegyző 

Dénes Sándor 
polgármester 

 

 

1. melléklet a helyi építési szabályzatról szóló ../2019. (…) önkormányzati 

rendelethez 

 

1-57. számú szabályozási tervlapok (M 1:4000)  

 

  



Övezet jele Beépítési mód

Megengedett
legnagyobb
beépítettség

(%)

Kialakítható
legkisebb zöldfelület

(%)

Megengedett
legnagyobb

beépítési
magasság

épületmagasság
/utcai párkány

magasság/
homlokzat-

magasság (m)

Oldalkert
mértéke

(m)

Kialakítható
legkisebb

telekszélesség és
telekterület

(m/m2)

Ln-1 tömbtelkes

jelen rendelet
hatálybalépésekor

feltüntetett állapot +
5% (a tömbtelek

területére vetítetten)

30 36 / - / 36 - -

Ln-2 tömbtelkes

jelen rendelet
hatálybalépésekor

feltüntetett állapot +
5% (a tömbtelek

területére vetítetten)

30 16 / - / 16 - -

Ln-3 zártsorú 80 10 16 / - / 16 - -

Lk-1 zártsorú 50  * 20 5 / 5 / - - 14/400

Lk-2 zártsorú 50  * 20 8 / 8 / - - 20/800

Lk-3 zártsorú 50  * 20 12,5 / 10,5 / - - 30/1200

Lk-4 tömbtelkes

jelen rendelet
hatálybalépésekor

feltüntetett állapot +
5% (a tömbtelek

területére vetítetten)

20 12,5 / - / - - -

Lk-5 ikres 50 20 8 / - / 8 4 14/500
Lk-6 szabadon álló 50 20 8 / - / 8 4 25/1200
Lk-7 szabadon álló 50 20 12,5 / - / - 6,25 30/1500

Lke-1 oldalhatáron álló

400 m2 telekterületig
40%, + 400 m2 feletti

telekterületre
vetítetten további

30%

40 5 / - / 6 5 20/700

Lke-2 szabadon álló 30 40 5 / - / 6 3 22/800

Lke-3 ikres

400 m2 telekterületig
40%, + 400 m2 feletti

telekterületre
vetítetten további

30%

40 5 / - / 6 3 14/500

Lf-1 oldalhatáron álló 30 40 5 / - / 6 5 20/800
Lf-2 ikres 30 40 5 / - / 6 3 14/900

Vt-1 zártsorú 60  * 20 8 / 8 / - - 20/800

Vt-2 zártsorú 60  * 20 12,5 / 12,5 / - - 20/500

Vi-1 szabadon álló 50 30 10,5 / - / 12,5 4 22/800
Vi-2 zártsorú 50 20 12,5 / 12,5 /- - 30/1500

Vi-3 zártsorú 60 be nem épített terület 50%-
a 14 / 10,5 / - - az övezet területe

Gksz-1 szabadon álló 50 20 12,5 / - / - 4 25/2000
Gksz-2 szabadon álló 40 20 8 / - / - 4 25/2000
Gksz-3 zártsorú 60 20 8 / - / - - 18/1000
Gksz-4 oldalhatáron álló 50 20 8 / - / - 6 25/2000

Gksz-5 tömbtelkes 30 (a tömb területére
vetítetten) 40 8 / - / - - -

Gip-1 szabadon álló 50 25 20 / - / - 6 50/5000
Gip-2 szabadon álló 50 25 12,5 / - / - 4 30/3000
Gip-3 szabadon álló 50 25 8 / - / - 4 20/2000

Gá-1 szabadon álló 60 25 12,5 / - / - 6 25/2000
Gá-2 zártsorú 60 25 12,5 / - / - - 16/1000

2. melléklet: Az építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépíthetőségi előírásainak táblázata

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Ipari gazdasági terület

Általános gazdasági terület

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT
területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

Nagyvárosias lakóterület

Kisvárosias lakóterület

Kertvárosias lakóterület

Falusias lakóterület

Településközpont vegyes terület

Intézményi terület



Üü szabadon álló 20 60 8 / - / - 4 25/1000

K-sp szabadon álló 40
40

a 3110/26 hrsz esetében
20%

20 / - / - 10 30/2000

K-mü szabadon álló 30 40 8 / - / -  ** 4 50/5000
K-km szabadon álló 10 40 nem korlátozott 4 nem korlátozott
K-kert szabadon álló 20 60 8 / - / -  ** 4 50/10000
K-közl zártsorú 100 0 nem korlátozott - nem korlátozott
K-lo szabadon álló 40 40 16,5 / - / - 8,25 50/10000
K-ba szabadon álló 20 40 nem korlátozott 4 nem korlátozott
K-hu szabadon álló 40 40 nem korlátozott 4 nem korlátozott
K-l szabadon álló 40 40 12,5 / - / 12,5 6,25 50/5000

K-kh szabadon álló 40 40 18 / - / - 9 nem korlátozott
K-ám szabadon álló 30 40 4,5 / - / - 3 30/3000
K-te szabadon álló 30 40 nem korlátozott 4 nem korlátozott
K-me szabadon álló 40 40 nem korlátozott 4 nem korlátozott
K-v szabadon álló 40 40 10 / - / - 5 övezet terüete

Z-kk szabadon álló 2 90 3,5 / - / - 3 nem korlátozott
Z-kp szabadon álló 2 60 3,5 / - / - 3 80/10000

Eg szabadon álló 0,5 95 7,5 / - / - 3,25 nem korlátozott
Ek szabadon álló 5 90 7,5 / - / - 3,25 nem korlátozott

művelés alatt
álló terület oldalhatáron álló

3%
lakóépület a

beépítettség felét nem
haladhatja meg

- 5 / - / 6 - 12 m
1500 m2

művelés alól
kivett terület oldalhatáron álló

3%
lakóépület a

beépítettség felét nem
haladhatja meg

- 5 / - / 6 - 20 m
1500 m2

birtokközpont szabadon álló

birtok összterületének
3%-a

telek területének 10%-
a

- 6 / - / 7,5 - 50 m
1 ha

szántó, legelő,
rét, gyümölcsös szabadon álló 3% - 7,5 / - / 7,5 - 20 m

3000 m2

szőlő szabadon álló művelt telek esetén
3% - 7,5 / - / 7,5 - 20 m

3000 m2

birtokközpont szabadon álló
birtok összterületének

3%-a, telek
területének 30%-a

- 7,5 / - / 7,5 - 50 m
1 ha

Má-2 szabadon álló 3% - 7,5 / - / 7,5 - nem korlátozott

Kb-hv szabadon álló 2 70 nem korlátozott 4 övezet területe
Kb-rv szabadon álló 5 85 nem korlátozott 4 övezet terüete
Kb-sp szabadon álló 5 85 12,5 / - / - 6,25 övezet területe

* saroktelek esetén + 20%
** technológiai építmények magassága nem korlátozott

Különleges beépítésre nem szánt-,

Különleges terület

Üdülőházas terület

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
terület

Zöldterület

Erdőterület

Mezőgazdasági terület

Mk

Má-1



3. melléklet a helyi építési szabályzatról szóló ../2019. (…) önkormányzati 

rendelethez 

Az állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos normatív szabályozás táblázata  



4. melléklet a helyi építési szabályzatról szóló ../2019. (…) önkormányzati rendelethez 

A meglévő és tervezett helyi úthálózati elemek 

Sorszám Út jele (száma, neve, vagy hrsz.-a) Útkategória 
Szabályozási szélesség, 

(védőtávolság) 

Közúti tervezési 
osztály 

(KTSZ szerint) 

Úthálózati szerep 
(OTÉK szerint) 

Tulajdonos 

KÖu-1 M9 gyorsforgalmi út K.I. 60m (100-100M) Autópálya Gyorsforgalmú út Állami 

KÖu-2 M7 gyorsforgalmi út (Budapest - Letenye) K.I. 60m (100-100M) Autópálya Gyorsforgalmú út Állami 

KÖu-3 
7. számú elsőrendű főút 

(Budapest - Székesfehérvár - Letenye) 

K.III. min. 30m (100-100m) 
I. rendű főút Országos főút Állami 

B.III. min. 30m 

KÖu-4 
74. számú másodrendű főút 

(Nagykanizsa - Zalaegerszeg - Vasvár) 

K.IV. min. 24m (100-100m) 
II. rendű főút Országos főút Állami 

B.IV. min. 22m 

KÖu-5 
61. számú másodrendű főút 

(Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa) 

K.IV. min. 24m (100-100m) 
II. rendű főút Országos főút Állami 

B.IV. min. 30m 

KÖu-6 7527 j. Nagykanizsa-Pacsa összekötõ út K.V. min. 14m (50-50m) Összekötő út Országos mellékút Állami 

KÖu-7 7551 j. Nagykanizsa-Korpavár összekötõ út 
K.V. min. 30m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 14m 

KÖu-8 7511 j. Zalakomár-Nagykanizsa összekötõ út 
K.V. min. 14m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 22m 

KÖu-9 6830 j. Nagykanizsai átkötés 
K.V. min. 16m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 14m 

KÖu-10 6834 j. Nagykanizsa-Molnári összekötõ út 
K.V. min. 14m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 14m 

KÖu-11 
6833 j. Nagykanizsa-Murakeresztúr összekötõ 

út 
K.V. min. 14m (50-50m) Összekötő út Országos mellékút Állami 



B.V. min. 12m 

KÖu-12 6804 j. Nagykanizsa-Gyékényes összekötõ út 
K.V. min. 18m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 12m 

KÖu-13 6101 j. Nagykanizsa átkelés összekötõ út 
K.V. min. 16m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 16m 

KÖu-14 6832 j. Galambok-Bagola összekötõ út 
K.V. min. 14m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 14m 

KÖu-15 75162 j. Korpavár bekötõ út 
K.V. min. 20m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 13m 

KÖu-16 
61601 j. Sánc vasúthoz vezetõ északi 

csomóponti ág 

K.V. min. 20m (50-50m) 
Összekötő út Országos mellékút Állami 

B.V. min. 16m 

KÖu-17 68151 j. Bagola bekötõ út 
K.V. min. 14m (50-50m) 

Összekötő út Országos mellékút Állami 
B.V. min. 12m 

KÖu-18  68152 j. Liszó bekötõ út K.V. min. 22m (50-50m) Összekötő út Országos mellékút Állami 

KÖu-19 68354 j. Nagykanizsa állomáshoz vezetõ út B.V. min. 16m Összekötő út Országos mellékút Állami 

KÖu-20 68355 j. Nagykanizsa reptéri út K.V. min. 10m (50-50m) Összekötő út Országos mellékút Állami 

KÖu-21 Helyi gyűjtőutak 
K.V. min. 22m 

Gyűjtőút Helyi gyűjtőút Önkormányzat 
B.V. min. 16m 

KÖu-22 Belterületi kiszolgáló utak B.VI. min. 6m Lakóút Kiszolgáló út Önkormányzat 

KÖu-23 Külterületi mezőgazdasági utak K.VI. min. 6m 
Mezőgazdasági út 

szervízút 
Kiszolgáló út Önkormányzat 

KÖk-1 
Szombathely–Nagykanizsa 17. számú 

vasútvonal 
  10m     Állami 

KÖk-2 
Székesfehérvár - Gyékényes 30. számú 

vasútvonal 
  10m     Állami 

  



5. melléklet a helyi építési szabályzatról szóló ../2019. (…) önkormányzati 

rendelethez 

AZ ELŐÍRT GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK SZÁMÁTÓL VALÓ ELTÉRÉST MEGHATÁROZÓ 
TÁBLÁZAT 

 

Területhasználati funkció 

Kialakítandó gépjárműtárolók eltérő mértéke az 
OTÉK előírásaihoz képest 

1. parkolási 
övezet 

2. parkolási 
övezet 

3. parkolási 
övezet 

Lakó- és üdülőegység  0% +50% +50% 

Kereskedelmi egység    

Kiskereskedelmi egység, iroda, egyéb szolgáltatás -50% -25% -20% 

Vendéglátás -50% -25% -20% 

Bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység    

Bölcsődék, óvodák -20% 0% 0% 

Általános iskolák -30% 0% 0% 

Középiskolák -50% -30% -20% 

Felsőfokú oktatási és kutatási egység -50% -50% -50% 

Kulturális és közösségi szórakoztató egység -30% -20% 0% 

Sportolás, strandolás célját szolgáló egység    

Sportcsarnok -50% -50% -50% 

Sportpályák, uszodák -50% -20% 0% 

Igazgatási és nem fekvőbeteg-ellátó egység -30% -20% 0% 

Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi egység -30% -20% 0% 

Raktározási egység -50% -20% 0% 

Közforgalmú személyközlekedést szolgáló egység +25% +50% +50% 

Kollégium, diákotthon, idősek otthona -30% -20% -20% 

 
Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához 
szükséges, elhelyezendő személygépkocsi tárolók számát mindhárom parkolási zónára 
vonatkozóan a fenti táblázat tartalmazza.   
 

• Az építés során az OTÉK-ban megállapított parkolóhelyeket a fenti táblázatnak 
megfelelően (a következő bekezdésekben szabályozott eltérésekkel) elsősorban az 
építtető saját telkén kell biztosítani, kivéve az 1. sz. parkolási zónát, ahol a meglévő 
épület funkcióváltása esetén előírt parkolóhelyek - a lakófunkció kivételével – 
megválthatók, továbbá a bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység építése 
esetén az előírt parkolóhelyek telken kívül is biztosíthatók. 

• Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK-ban előírt 
mennyiségű és fajtájú áruszállító gépjárművek részére a létesítményekhez tartozó építési 
telken vagy közterületen parkoló- illetve rakodóhelyet kell kialakítani. 

• Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, 
rendeltetésmódosítása esetében nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani. 

• Új építésű ingatlanokban elhelyezett lakás-, kereskedelmi és ipari (üzemi) funkciók 
esetén a gépjármű várakozóhelyeket, parkolóhelyeket minden esetben telken belül kell 
biztosítani. 

• A parkolóhely-megváltást külön rendelet szabályozza. A Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság egyedi hozzájárulásával legfeljebb 300 méteren belül más telken létesítendő 
parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy 
részének, vagy a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával 
kialakíthatók. 

 



• A már kiépített és meglévő parkolóhelyek megtartása után kedvezmény nem adható. 
• Az utcakert jellegű előkertes beépítésnél az előkertben kialakítani tervezett 

parkolóhelyeket nem lehet figyelembe venni a rendeltetési egységekhez szükséges 
gépkocsi-elhelyezés számításánál. 

 
A fentiektől eltérő zónák és területfelhasználási egységek esetén az OTÉK előírásai 
alkalmazandók. 

 

Nagykanizsa parkolási övezeteinek ábrázolása 

 

  



6. melléklet a helyi építési szabályzatról szóló ../2019. (…) önkormányzati rendelethez 

VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉNEK RAJZI LEHATÁROLÁSA 



1. függelék  
 

Utak mintakeresztszelvényei 



V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:

Cs

Sz

zöldsáv

8.5m

Tv

T

2.5m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l járda

2.5m8.5m2*(3.5m+0.5m)=8.0m

útpálya

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

2 jelű mintakeresztszelvény B.III. (KÖu-3)

15.0m 15.0m

30.0m

E

V

Gf

zöldsáv

járda

Országos főutak külterületi szakaszai

padka

30.0m

15.0m

2.5m2.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok

15.0m

2.0m2.5m2*3.5m=7.0m

1 jelű mintakeresztszelvény K.III. (KÖu-3)

útpálya padka

7.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árokzöldsáv zöldsáv

7.0m

Országos főutak belterületi szakaszai

0.50m

Országos főutak külterületi szakaszai

3 jelű mintakeresztszelvény K.IV. (KÖu-4, KÖu-5)

padka

24.0m

12.0m

2.5m

2.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok

12.0m

2.0m

2.5m2*3.5m=7.0m

útpálya padka

4.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok zöldsávzöldsáv

4.0m



V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:

2.0m

Országos főutak belterületi szakaszai

22.0m

11.0m

5.0m

járda

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

zöldsáv

zöldsáv

11.0m

3.0m

2*(3.5m+0.5m)=8.0m

útpálya

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

2.0m

járda

4 jelű mintakeresztszelvény B.IV. (KÖu-4)

0.50m

V

Cs

Sz

Gf

ETVT

2.0m

kerékpárút

Országos főutak belterületi szakaszai

5 jelű mintakeresztszelvény B.IV. (KÖu-5)

Cs

Sz

zöldsáv

8.5m

Tv

T

2.5m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l járda

2.5m8.5m2*(3.5m+0.5m)=8.0m

útpálya

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

15.0m 15.0m

30.0m

E

V

Gf

zöldsáv

járda

0.50m

E



V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:

2.0m

Országos mellékutak belterületi szakaszai

14.0m

7.0m

1.5m

járda

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

zöldsáv

zöldsáv

7.0m

1.5m
2*3.5m=7.0m

útpálya

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

2.0m

járda

7 jelű mintakeresztszelvény B.V. (KÖu-7 KÖu-9, KÖu-10, KÖu-14)

0.50m

V

Cs

Sz

Gf

ETVT

Országos mellékutak külterületi szakaszai

6 jelű mintakeresztszelvény K.V. (KÖu-6, KÖu-8, KÖu-10, KÖu-11, KÖu-14, KÖu-17)

padka

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok útpálya padka

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árokzöldsáv

1.5m2.0m0.5m 2*3.25m=6.5m 1.5m 2.0m

6.75m7.25m

14.0m



V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:

Országos mellékutak külterületi szakaszai

9 jelű mintakeresztszelvény K.V. (KÖu-9, KÖu-13)

padka

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok útpálya padka

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árokzöldsáv

1.5m2.0m1.25m 2*3.25m=6.5m 1.5m 2.0m

8.0m8.0m

16.0m

1.25m

járda

22.0m

11.0m

2*3.25m=7.5m

11.0m

2.25m2.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

járda útpálya padka árokárok padka

8 jelű mintakeresztszelvény B.V. (KÖu-8)

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

1.5m
2.0m 2.25m 2.0m 1.5m 2.0m

padka

E Tv

T

V

Sz

Gf

padka

Országos mellékutak belterületi szakaszai

zöldsáv



V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:

1.5m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

1.0m1.0m1.5m 2*(3.25m+0.25m)=7.0m

6.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

6.0m

12.0m

Cs

T

E
Tv

Sz

V

Gf

járda

10 jelű mintakeresztszelvény B.V. (KÖu-11 KÖu-12, KÖu-17)

zöldsáv járdazöldsáv útpálya

Országos mellékutak külterületi szakaszai

padka

18.0m

9.0m

2.0m2.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok

9.0m

2.0m2.0m2*3.5m=7.0m

11 jelű mintakeresztszelvény K.V. (KÖu-12)

útpálya padka

1.5m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok zöldsávzöldsáv

1.5m

Országos mellékutak belterületi szakaszai

0.50m



V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:

Országos mellékutak külterületi szakaszai

padka

20.0m

10.0m

2.5m2.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

2.0m

árok

10.0m

2.0m2.5m2*3.5m=7.0m

13 jelű mintakeresztszelvény K.V. (KÖu-15, KÖu-16)

útpálya padka

2.0m

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

árok zöldsávzöldsáv

2.0m

Országos mellékutak és helyi gyüjtőutak belterületi szakaszai

16.0m

8.0m

2.5m

járda

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

zöldsáv zöldsáv

8.0m

2.5m2*3.5m=7.0m

útpálya

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

2.0m

járda

12 jelű mintakeresztszelvény B.V. (KÖu-13 KÖu-16, KÖu-19, KÖu-21)

0.50m

V

Cs

Sz

Gf

ETVT



V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:

2.0m

Országos mellékutak belterületi szakaszai

13.0m

6.5m

1.0m

járda

s
z
a
b
á
l
y
o
z
á
s
i
 
v
o
n
a
l

zöldsáv zöldsáv

6.5m

1.0m2*3.5m=7.0m

útpálya

s
z
a
b
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14 jelű mintakeresztszelvény B.V. (KÖu-15)

0.50m
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ETVT
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15 jelű mintakeresztszelvény K.V. (KÖu-18)

útpályaárokzöldsáv padka árokpadka zöldsáv

2.0m

3.5m

2.0m

Országos mellékutak külterületi szakaszai



Országos mellékutak külterületi szakaszai

16 jelű mintakeresztszelvény K.V. (KÖu-20)
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17 jelű mintakeresztszelvény B.VI. (KÖu-22)

Vegyes forgalmú utak mintakeresztszelvényei
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E TVT

V
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(javasolt egyirányú forglami renddel, vagy kitérőkkel)

padka
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3.0m 0.5m 2.0m0.5m

6.0m

18 jelű mintakeresztszelvény K.VI. (KÖu-23)

Külterületi mezőgazdasági utak

(javasolt kialakítása kitérőkkel)

V   vízvezeték

Sz  szennyvízcsatorna

Cs  csapadékcsatorna

Gf  gázvezeték

T   telefon földkábel

TV  televízió földkábel

E   elektromos földkábel

Jelmagyarázat:



2. függelék  
 

A település országos és helyi védelem alatt álló építészeti örökségének jegyzéke 

 

1. Országos műemléki védelem alatt álló épületek 

Törzsszám: Megnevezés: Védettségi 

kategória: 

Helyrajzi szám: 

11604 egykori Nagykocsma műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

6048/6, 6048/8, 6048/5, 6048/10, 
6046/2, 6046/1, 6045/8, 6045/7, 
6045/6, 6045/5, 6045/4, 6013, 
6012, 6011, 6010, 6009, 6008, 
6007/2, 6006, 5498, 5497, 5496, 

5495/6, 5443, 5377, 5376 

8731 Török-kút ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

1953/1, 1941/1, 1181/12, 1952, 
1948, 1188/4, 1188/3, 1183/2 

6266 Alsóvárosi ferences templom ex-
lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

2047, 2052, 2059/5, 2059/3, 
2049 

6393 R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

30214/6, 30214/5, 30214/4, 
30215, 30303, 30304/3, 30302/2, 
30302/1, 30301, 30260, 30217 

8616 egykori uradalmi istálló és magtár 
ex-lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1183/1, 1188/4, 1181/11, 
1181/12, 1183/3, 1182/1, 1160/2, 
1180 

6276 Zsinagóga ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 

1948, 1950, 1952, 1953/1, 

1953/2, 1954/1, 1954/2, 1949 

6275 Lakóház ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

1183/1, 1941/1, 1948, 1951/2, 
1953/1 

6274 Batthyány-kastély ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1181/12, 1183/2, 1183/3, 1941/1, 
1943/1, 1948, 1952, 1953/1, 

1185/2, 1186, 1187, 1188/1, 

1189, 1176/6, 1176/5, 1176/4, 
1181/13, 1942 

6287 Lakóház ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

988/2, 987, 989/1, 898/2, 990/2, 
991, 992, 993, 995, 986/2, 1/2, 

1/1 

6286 Lakóház ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

987, 7/1, 7/2, 5, 3/2, 3/1, 986/1, 
1/2 

6285 Lakóház ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

1/2, 16, 3/1, 3/2, 988/1, 989/1, 
1158, 1167/1, 1002, 17/2, 17/4, 

4, 107, 106/2, 105/4 

6283 Vasember-ház, volt uradalmi fogadó 
ex-lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1941/1, 1941/2, 1/2, 1175, 1967, 
1966, 1965/2, 1964, 1963, 1962, 
1960/8, 1959, 1958 

6269 Felsővárosi r. k. templom ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

2418/1, 2419, 2420, 2427/1, 
2428, 2434, 2436, 2437, 2438, 

2439, 2481, 2413, 2414, 2433/2, 
1192, 1193, 1209, 1210, 1211, 
1213, 1941/1, 2449/7, 2442/2, 
2440/2, 2415, 2406 

8617 Rk. kápolna ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

11669, 11671, 11672, 11673, 
11674, 11776, 11810, 11811, 
11812/3, 11812/4 

6267 Alsóvárosi ferences rendház ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

2011, 2044/1, 2046/1, 2048, 
2049, 2052, 2053, 2054, 2055, 

2056, 2059/5, 5059/3, 2006/3, 
2010 



6291 Inkey-sírkápolna ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

4378/12, 4378/23, 4378/24, 
4381/2, 4001/10, 4001/8, 4001/9, 
267/11, 267/13, 267/23, 267/24, 

267/8 

6273 Szentháromság-szobor ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1/2, 2, 3/1, 6, 7/2, 257/5, 986/1, 
987, 988/1, 989/1, 1002, 16, 
17/2, 17/4, 1158, 1167/1, 17/3, 
1148/1 

6289 Inkey urna ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

1228, 1234, 1244, 1186, 1191, 
1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 
1202, 1204, 1205, 1157/1, 1158, 
1159/1, 1185/1, 1184, 1182/2 

11164 Sommer Sándor és felesége 
síremléke 

Műemlék 3759/1 

11164 Ravatalozó Műemlék 3759/1 

6287 Magtár Műemlék 988/2 

11164 Steiner család síremléke Műemlék 3759/1 

11164 kocsiszín Műemlék 3759/1 

11164 temetőgondnok egykori lakása Műemlék 3759/1 

11164 izraelita temető sírkövei Műemlék 3759/1 

8616 ún. lábaspajta Műemlék 
[tartozék] 

1188/4 

8617 kőfeszület korpusszal Műemlék 
[tartozék] 

11670 

11036 Színház-filmszínház épület 
műemléki környezet 

Műemléki 
környezet 

1205, 1204, 1203 

6266 Alsóvárosi ferences templom Műemlék 2048 

6267 Alsóvárosi ferences rendház Műemlék 2047 

6268 Lakóház általános 

műemléki 
védelem 

2266/1 

6269 Felsővárosi r. k. templom Műemlék 2435 

6270 Lakóház általános 
műemléki 
védelem 

2428 

6271 R. k. plébániaház általános 
műemléki 
védelem 

2420 

6272 Axenti-ház általános 

műemléki 
védelem 

2419 

6273 Szentháromság-szobor Műemlék 1/1 

6274 Batthyány-kastély Műemlék 1183/1, 1188/3, 1188/4 

6275 Lakóház Műemlék 1952 

6276 Zsinagóga Műemlék 1951/1, 1951/2 

6277 Bazár-udvar általános 
műemléki 
védelem 

1948, 1949 

6283 Vasember-ház, volt uradalmi fogadó Műemlék 1961 

6285 Lakóház Műemlék 2 

6286 Lakóház Műemlék 6 

6287 Lakóház Műemlék 988/1 

6289 Inkey urna Műemlék 1205 

6290 Batthyány Lajos Gimnázium általános 
műemléki 
védelem 

1244 

6291 Inkey-sírkápolna Műemlék 4382 



6393 R. k. templom Műemlék 30216/1 

8616 egykori uradalmi istálló és magtár Műemlék 1183/2 

8617 Rk. kápolna Műemlék 11670 

8731 Török-kút Műemlék 1183/1 

11036 Színház-filmszínház épület Műemlék 1205 

11044 Főnemesi castellum építészeti 

maradványai 

általános 

műemléki 
védelem 

32160 

11164 izraelita temető Műemlék 3759/1 

11604 egykori Nagykocsma Műemlék 6047 

 

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

Azonosító: Lelőhelyszám: Név: Védelem: Helyrajzi szám: 

20265 3 Vár szakmai 4930/23, 4930/24, 4936, 4937, 

4938/1, 4938/2, 4939, 4940, 4941, 

4942/2, 4960/2, 0216, 4934/2, 4933, 
4930/15, 4930/14, 4930/13, 
4930/11, 4930/21, 4930/18, 
4930/17, 4930/19, 0227/9, 0227/4, 
0227/8, 4930/10, 4930/8, 4930/7, 
4930/6, 4930/4, 4929/8, 4929/7, 

4929/5, 4929/2, 4907/8, 4907/7, 
4907/4, 4907/2, 4906, 4901, 0215/5, 
0215/4, 0215/2, 67, 2041/1, 2041/2, 
4908, 4930/20, 4930/22 

20266 4 Romlottvár szakmai 32163, 32164, 32151/1, 32151/2, 

32141, 32250/2, 32250/1, 32237/2, 
32147, 32117, 32237/1, 32146, 
32145, 32144/2, 32115/1, 32114/2, 
32114/1, 32115/3, 32114/3, 32177, 
32106, 32111, 32112, 32113, 32116, 

32118/1, 32119, 32120, 32121, 
32126, 32127, 32161, 32160, 32159, 

32155, 32153, 32152, 32149, 32148, 
32266, 32251, 32246, 32245, 32241, 
32240, 32238, 32233, 32232, 32231, 
32223, 32222, 32221, 32128, 32129, 
32133, 32134/2, 32134/3, 32135/1, 
32135/3, 32135/4, 32136, 32137, 
32138, 32140, 32142/1, 32142/2, 

32143, 32144/1, 32204, 32208, 
32209, 32210, 32211, 32215, 32216, 
32220 

32080 6 Katonatemető-
dűlő 

szakmai 014/3, 02/276, 02/124, 02/123, 
02/9, 015/8, 015/7, 015/6, 015/5, 

015/9, 015/4, 015/10, 015/12, 
015/11 

32081 7 Békás-tó szakmai 05/42, 02/127, 02/11, 02/128, 05/48 

32082 8 Inkey-kápolna, 
római- temető I. 

szakmai 4378/16, 4378/18, 4378/37, 4378/12 

40331 9 Korpavár - 
Belterület, 
Egerszegi út 

szakmai 0537, 0533, 7622/3, 7622/2, 0541, 
7601, 0536, 0540/3, 0540/4 

40332 10 Korpavár - 
Középmező 

szakmai 0518/1, 0518/2, 0518/3, 0518/4, 
0517/1 

40335 11 Palin - Horgos 
aljai-dűlő 

szakmai 0549/1, 0550 

40336 12 Palin, Kámáncs-
aljai-dűlő 

szakmai 0551, 0569, 0549/5, 0567/33, 
0567/32, 0567/26, 0567/25, 0568, 

0553, 0549/1, 0549/3, 4204 

40338 13 Palin - Basakút szakmai 0549/3, 4195, 4196, 4191, 4192, 



4193, 4194 

40340 14 Palin - Vasúti 

őrház 

szakmai 4103, 4105, 4107, 4108/2, 4109, 

4110, 4111 

40341 15 Palin - Halastó szakmai 0497/17, 0498, 0499 

40342 16 Palin - Halastó, 

gát 

szakmai 0498, 0497/8, 0497/11 

40343 17 Palin - Iskola szakmai 4079, 4080 

40344 18 Palin - 
Alkotmány utca 

szakmai 4066/2, 4066/5, 4311/1, 4311/2, 
4330/1, 4054, 4001/11, 4001/16, 
4001/18, 4033, 4034, 4035, 4036, 

4037, 4038, 4039/1, 4039/2, 4040/1, 
4040/2, 4041/1, 4041/2, 4042/1, 
4042/2, 4043/1, 4043/2, 4044/1, 
4044/2, 4045/1, 4045/2, 4046/1, 
4046/2, 4047/1, 4047/2, 4048/1, 
4048/2, 4049, 4050/1, 4050/2, 
4051/1, 4051/2, 4052, 4053, 4066/1, 

4292/2, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 

4313/2, 4314/1, 4314/2, 4315/1, 
4315/2, 4316/1, 4316/2, 4317/1, 
4317/2, 4318/1, 4318/2, 4319/1, 
4319/2, 4320, 4321, 4322, 4323/1, 
4324/1, 4324/3, 4324/4, 4325/1, 
4325/2, 4325/3, 4326/2, 4326/3, 

4327/1, 4327/2, 4328/1, 4328/2, 
4733, 4323/3, 4323/4 

40345 19 Palin - 
Alkotmány utca 
II. 

szakmai 4001/11, 4001/16, 4001/18, 
4001/20, 4001/21, 4001/22, 
4001/23, 4001/24, 4001/26, 

4001/27, 4002, 4003/1, 4003/2, 
4004/1, 4004/2, 4005/1, 4005/2, 
4006/1, 4006/2, 4008/1, 4008/2, 
4009/1, 4009/2, 4010/1, 4010/2, 
4011/1, 4011/2, 4013/1, 4013/2, 

4014/1, 4014/2, 4015/1, 4015/2, 
4016/1, 4016/2, 4017/1, 4017/2, 

4310/4, 4346, 4347, 4348, 4349/1, 
4350, 4351, 4352, 4353/1, 4354/1, 
4355/1, 4356, 4357, 4358/1, 4359/1, 
4360/1, 4361/1, 4362/1, 4363/1, 
4364, 4365/18, 4365/83, 0457/4, 
0457/5, 0457/6, 0457/7, 0457/8, 

0457/9, 0457/10, 0457/11, 0457/12, 
0457/13, 0457/14, 0457/15, 
0457/16, 0457/17, 0457/18, 4007, 
4012, 4018, 4365/1, 4365/2, 4365/3, 
4365/4, 4365/5, 4365/6, 4365/7, 
4365/8, 4365/9, 4365/10, 4365/11, 
4365/12, 4365/13, 4365/14, 

4365/15, 4365/16, 4365/17, 

4365/61, 4365/62, 4365/63, 
4365/64, 4365/65, 4365/66, 
4365/67, 4365/68, 4365/78, 4370/3, 
4370/4, 4349/2, 4353/2, 4354/2, 
4355/2, 4358/2, 4359/2, 4360/2, 
4361/2, 4362/2, 4363/2, 4001/19 

40346 20 Palin, Szociális 
otthon 

szakmai 0454/1, 0454/4, 0455/4, 0456/12, 
0456/13, 0456/14, 0456/15, 0456/4, 
0456/5, 0456/9, 0459/16, 0459/17, 
0459/18, 0459/19, 0459/20, 
0459/21, 0459/22, 0459/27, 267/16, 

267/17, 267/18, 267/20, 267/26, 
267/6, 267/27, 4373/22, 4373/18, 
4373/11, 4001/17, 4001/14 



40347 21 Palin - Sipa-
domb 

szakmai 0476/7, 0476/8, 0476/9, 0474/3, 
0473/10, 0473/11 

40348 22 Inkey kápolnától 

ÉK-re 

szakmai 267/11, 267/16, 267/17, 267/18, 

267/20, 267/21, 267/22, 267/23, 
267/24, 267/25, 267/6, 267/8, 

4001/10, 4001/8, 4001/9, 4374/4, 
4375/2, 4378/12, 4378/23, 4378/24, 
4378/25, 4378/27, 4378/28, 
4378/29, 4378/31, 4378/40, 
4378/42, 4378/43, 4381/2, 4382 

40350 23 Országútra-dűlő szakmai 4378/16 

40353 24 Dávid-dűlő szakmai 0364, 0363, 0365/101, 0372/3 

40354 25 Cigány u. 38. szakmai 5399, 5400, 5401, 5396, 5397, 5398, 
5402, 5403, 5405, 5409, 5443, 5463, 
5464, 5465, 5468, 5469, 5470, 
5471/1, 5471/2, 5472, 5473, 5474 

40360 26 BILLA-áruház- 
SPAR 

szakmai 105/1, 105/3, 105/4, 106/2, 107, 
108, 109, 111, 16 

40363 27 Báthory utca szakmai 149, 151, 153/4, 153/5, 157, 158/2, 
159, 160, 161/2, 162, 163/2, 164, 

152, 153/1, 153/3, 161/1 

40365 28 Magyar u. szakmai 162, 163/2, 164, 165, 166, 168, 169, 
170, 171 

40366 29 Egyesült Izzó szakmai 635/14, 635/32, 638, 635/6, 635/35, 
649/44, 649/43, 649/42, 636/4, 

636/3, 635/37, 649/17, 635/24, 
654/2, 636/2, 636/1, 635/36 

40367 30 Somogyi B. u. 
25. 

szakmai 35/2, 36/2, 39, 40/2, 41, 1941/7, 
1999, 1941/4, 1941/5, 1941/6 

40368 31 Erzsébet tér szakmai 1941/2, 1174/1, 1175 

40369 32 Ferences 
kolostor 

szakmai 2059/5, 2046/1, 2044/1, 2059/3, 
2047, 2048, 2052 

40370 33 Olajbányász 
pályájától DK-re 

szakmai 2044/1, 2060/5, 2060/6, 2062, 2064, 
2060/2, 2060/4, 2065/1, 2065/2, 

2066 

40371 34 Hunyadi u. 17. szakmai 1208, 1220/3, 1225/1, 1225/2, 1313, 
1315, 1316, 1355, 1226, 1227, 1228, 
1236, 1314/2, 1322, 1319, 1323/2, 
1356/2, 1328, 1314/1 

40372 35 Belterület szakmai 1228, 1234 

40373 36 Zsidó-temető szakmai 3756/5, 3756/7, 3758 

40374 37 Szennyvíztisztító 

telep 

szakmai 0194/3, 0194/4, 0194/5, 0194/6, 

0195, 0196 

40375 38 Práter szakmai 0212/9, 0212/1, 0212/4, 0212/8 

40376 39 D-i településszél szakmai 3779/3, 3779/11, 3779/12, 3779/17, 
3779/18, 3779/20, 3779/15, 
3779/16, 3779/9, 3779/8 

40377 40 D-i településszél 
II. 

szakmai 0173/1 

40378 41 Práteri-dűlő szakmai 0216, 0224, 0225 



40379 42 Miklósfa -
Temető 

szakmai 30155/2, 30169/1, 30169/2, 30170, 
30181, 30182/1, 30182/2, 30183/2, 
30183/3, 30185, 30186, 30188, 

30189, 30190, 30191, 30193, 30194, 
02163/2, 02165, 02166, 02167, 
02170, 02171, 02172/1, 02172/2, 

02172/3, 30165, 30166, 30167, 
30171/1, 30171/2, 30172/1, 
30172/2, 30175, 30178, 30179, 
30180, 30183/4, 30183/5, 30184, 
30192/1, 30192/2, 30679, 30680, 
30681, 30195, 30196, 30197, 30198, 
30199, 30200, 30201, 30202, 30203, 

30204, 30205, 30207 

40380 43 Miklósfa - 
Szennyesi-berek 

szakmai 02161/3 

40381 44 Miklósfa - 

Halastavak 

szakmai 02157 

40382 45 Miklósfa - 

Halastavak II. 

szakmai 02157 

40383 46 Miklósfa - 
Halastavak III. 

szakmai 02157 

40384 47 Miklósfa - 
Halastavak IV. 

szakmai 02159, 02160, 02161/1, 02161/3 

40385 48 Miklósfa - 
Mórichely, 

Hársos-dűlő 

szakmai 02148/4, 02148/5, 02148/6, 
02148/7, 02148/8 

40386 49 Miklósfa - 
Mórichely, 
Hársos-dűlő II. 

szakmai 02148/1, 02147/1, 02147/2, 02146/1 

40387 50 Miklósfa - 

Halastavak V. 

szakmai 02133 

40393 51 Miklósfa - 
Halastavak VI. 

szakmai 02128 

40397 52 Miklósfa - 

Mórichely 

szakmai 02143/7, 02143/5, 02143/21, 

02143/22, 02143/23, 02097, 
02079/2, 02079/3, 02079/4, 
02079/1, 02142/2, 02141 

40398 53 Miklósfa - 
Mórichely II. 

szakmai 02062/3, 02062/4, 02062/5, 
02062/6, 02062/7, 02062/8 

40399 54 Halastó-dűlő szakmai 03022/2, 03024 

40400 55 Törökvár szakmai 03021/2 

40401 56 Szentgyörgyvári-
hegy 

szakmai 32116, 31956, 31957, 31958, 31959, 
31960, 31961, 32780, 31898/1, 
32781, 31898/2, 32053/2, 31934, 

32115/4, 31898/4, 31898/3 

40403 57 Szentgyörgyvári-
hegy II. 

szakmai 32039, 32040/3, 32041, 32043, 
32033/4, 32037, 32032, 32034, 

32042, 32040/2, 32040/1, 32038, 

32036, 32035/2, 32035/1, 32033/3, 
32033/2 

40406 58 Pintér-gyepű szakmai 31887, 31888/2, 31880, 31881, 
31882, 31883, 31884, 31885, 31886 

40407 59 Bakónaki-patak 
Ny-i oldalán 

szakmai 0143/32, 0143/25, 0143/26, 
0143/27, 0143/28, 0143/29, 0143/30 



40413 60 Sánc - 
településdomb 

szakmai 3183, 3189, 0128/22, 0129, 0130, 
0131/4, 0128/23, 0128/24, 0128/25, 
0128/26, 0128/27, 0128/28, 

0128/29, 0128/30, 0128/31, 
0128/32, 0128/33, 0128/34, 
0128/35, 0128/36, 0128/37, 

0128/38, 0128/39, 0128/40, 
0128/41, 0128/42, 0128/43, 
0128/44, 0128/45, 0128/46, 
0128/47, 0128/48, 0128/49, 
0128/50, 0128/51, 0128/52, 
0128/53, 3232/1, 3188, 3232/2 

40416 61 Téglagyár II. szakmai 0140/3, 3463/1, 3463/3, 3463/4, 
3463/5, 3463/6, 3463/7, 3463/8, 
3463/9, 0140/4, 0140/6, 0140/7, 
0140/9, 0140/10, 0140/11 

40417 62 Sánc - Belterület szakmai 0137/11, 0137/15, 3273/2, 3275, 
3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 
3282, 3283, 3284, 3285, 3273/1 

40418 63 Csónakázó-tó - 

Autóparkoló 

szakmai 13058, 13059/1, 13059/2, 0119 

40420 64 Csónakázó-tó II. szakmai 098/8, 098/6 

40421 65 Csónakázó-tó, 
K-i part 

szakmai 070 

40423 66 Téglagyár szakmai 1839/91, 1839/92, 1839/98, 
1839/113, 1769, 1841/9, 1847/40, 
1847/11, 1847/3, 1847/39 

40425 67 Transzformátor-
állomás 

szakmai 05/47, 05/20, 05/21, 05/22, 05/23, 
05/24 

40426 68 Régi 7-es út, 
patakok 
összefolyása 

szakmai 019/14, 019/3, 019/5, 019/6, 019/8, 
019/9, 019/17, 019/18, 020/11, 
020/12, 020/13, 020/14, 020/16, 
020/3, 020/7, 020/10, 020/15, 
020/17, 020/18, 020/27, 020/28, 

020/33, 020/34, 020/35, 020/36, 
020/37, 020/38, 020/39, 020/40, 

020/41, 020/42, 020/2, 017/12, 
019/1, 019/2, 017/11, 017/10, 
017/9, 017/8, 017/7, 017/4, 017/3, 
017/6, 017/1, 018, 020/1, 02/1 

40429 69 Péterfai-patak, 

7-es főút D-i 
oldal 

szakmai 036/2, 036/3, 036/4, 034/3 

40430 70 Szabadhegy szakmai 052/18 

40432 71 Sánci-puszta szakmai 061/1, 061/2, 061/4, 061/5, 058/1, 
058/2, 034/1, 026/14, 060/1 

40434 72 Kiskesenyő-dűlő szakmai 063/3, 063/4, 063/6, 063/1, 065, 

063/5, 067 

40436 73 Bilkei-dűlő szakmai 026/10, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 

026/9, 026/8, 027/2, 02/117, 
02/118, 026/15, 026/3, 028/2, 
02/114, 02/2, 02/4, 026/13, 02/5, 
02/115, 02/119, 026/12 

40438 74 Felső-városi-dűlő szakmai 0638/1 

40439 75 Kisfakos-
Nagyfakos 
között 

szakmai 01133/1, 01133/2, 01133/3, 01133/4 

40440 76 Nagyfakos szakmai 01096/2, 20509, 20510, 20511, 
20512, 20513, 20514, 20515, 20516, 
20517, 20518, 20519, 20520, 20521, 
20522, 20523 

40441 77 Nagyfakos - 
Utásztábla-dűlő 

szakmai 01095 



40444 78 Látóhegy szakmai 21874, 21873, 21872, 21879/4, 
21785, 21837, 21876, 21875, 
21871/2, 21879/3, 21880, 21881, 

21883, 21884, 21885, 21786/5, 
21786/4, 21786/3, 21786/2, 21786/1 

40445 79 Palin - 
Alkotmány utca 
III. 

szakmai 4030/1, 4030/2, 4031/1, 4031/2, 
4032/1, 4032/2, 4033, 4034, 4036, 
0457/25, 0457/26, 0457/27, 0456/3, 
0459/5 

40447 81 Magyar u. 77. szakmai 708, 724, 725, 257/5, 188/1, 189, 
190/1, 191/1, 193/3, 462, 463/1, 
463/2, 464, 465/1, 465/2, 466, 705, 
707, 709, 710, 711, 704, 186/1, 712, 

713, 187 

40448 82 Széchenyi tér szakmai 2455, 2456, 2457, 2458, 2479, 2478, 
2477/1, 2477/2, 2476/1, 2476/2, 
2475, 2474, 2472, 2471, 2468/3, 
2466, 2468/1, 2468/2, 2449/2, 

2449/3, 2449/4, 2449/6, 2449/7, 
2480, 2482, 2494, 1939/3, 2506, 
2404, 2406, 2405, 2481, 2451, 2473, 
2493, 2491, 2490, 2489, 2488, 2487, 
2485/5, 2485/3, 2492, 2485/2, 2505, 
2504, 2503, 2502, 2440/2, 2435, 
2436, 2441/1, 2442/1, 2442/2, 

1939/1, 1940 

40451 83 Kossuth tér 19. szakmai 2482, 2483, 2380, 2381/3, 2381/2, 
2396, 2397, 2401, 2484, 2379/3, 
2493, 2490, 2489, 2488, 2487, 
2485/5, 2485/3, 2485/4, 2492, 
2485/2 

40455 85 Ady Endre u. 14. szakmai 2250, 2246, 2247, 2248, 2245, 
2244/1, 2244/2, 2243/1, 2243/2, 
2240, 2241, 2242, 2230, 2176/2, 

1960/9, 1960/10, 1960/11, 2059/5, 
2050, 2051, 2053, 2054 

41091 86 Békástói-rétek-
dűlő 

szakmai 027/1, 02/121, 027/2 

43307 87 Ipari park szakmai 4378/18, 4001/9, 4001/10, 4378/20, 

4378/21, 4378/22, 4378/23, 4384/4, 
4386/32, 4386/11, 4386/34, 
4386/10, 4386/33, 4384/5, 4384/1, 
4384/3, 4384/2, 4386/6, 4378/19, 
4379, 4380, 4382, 4383, 4385, 4387, 
4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 
4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 

4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 
4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 
4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 
4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 

4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4439, 
4440, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 

4435, 4436, 4437, 4438 

48032 88 Égetett-berek-
dűlő 

szakmai 0403/10, 0403/11, 0403/12, 
0403/13, 0403/14, 0403/15, 
0403/16, 0403/17, 0407/2, 0409/3, 
0410, 0411/3, 0411/4, 0411/5, 0412, 
0415/3, 0461/5, 0462/2, 0461/4, 
0403/3, 0403/5, 0403/6, 0403/7, 
0402/2 

48035 91 Récsei út menti 
északi dűlő 

szakmai 0628/139, 0628/141, 0628/143, 
0628/147, 0628/145 

48044 93 Csónakázó tó szakmai 055/3 



48045 94 Nagysarok szakmai 0474/3, 0476/7, 0476/8, 0476/9, 
0473/10, 0473/11, 0476/6, 0476/5 

76615 95 Bernátháza szakmai 0266, 0269, 0243/2, 0241, 0242, 
0268, 0267, 0265/1, 0265/2, 0265/4 

90451 96 Palin, Új- Irtás szakmai 0567/14, 0567/12, 0567/10, 0567/8, 
0567/16, 0567/28, 0567/1, 0567/7, 
0557/1 

90517 97 Palin-Magvető 
utcától DNy-ra 

szakmai 4149/2, 4188/2, 4137, 4135, 4134, 
4136, 4149/1 

90525 98 Bilkei-dűlő II. szakmai 026/10, 0231/3, 0231/2, 025, 024/2 

90527 99 Bilkei-puszta-
dűlő II. 

szakmai 026/14 

90531 101 Békás-tói-rétek-
dűlő II. 

szakmai 027/2 

32077 2 Péterfai-dűlő szakmai 0231/31, 0231/32, 0231/33, 
0231/112, 0231/113, 0231/114, 
0231/115, 063/75, 063/76, 026/14, 

02/2, 02/113, 026/10 

40470 7 Péterfai-dűlő II. szakmai 0231/100, 0231/114, 0231/117, 
0231/86, 0231/87, 0231/88, 

0231/89, 0231/90, 0231/91, 
0231/92, 0231/93, 0231/94, 
0231/95, 0231/96, 0231/97, 
0231/99, 063/76, 063/77, 063/78, 
063/79, 063/80, 063/81, 063/82, 
063/83, 063/84, 026/14 

41070 16 Baráka szakmai 0231/94, 0231/96, 0231/97, 
0231/98, 0231/99, 0231/100, 
0231/101, 0231/102, 0231/104, 
0231/105, 0231/103, 0231/89, 
0231/90, 0231/93, 0231/95, 063/81, 
063/82, 063/83, 063/84, 063/85, 

063/86, 063/87, 026/14 

 



4. függelék  
 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról 

 

2. A parti sávra vonatkozó rendelkezések 

2. § (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek 

és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik 

ellátására, a meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot 

használhatnak. 

(2) E § alkalmazásában szakfeladatok: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá 

fenntartási és helyreállítási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása. 

(3) A parti sáv szélessége: 

a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 10 

méterig, 

b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és 

holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 

méterig 

terjed. 

(4) A tulajdonos vagy a fenntartó kérelmére a vízügyi hatóság a (3) bekezdés b) és c) pontjában 

meghatározott szélességtől eltérő, de legfeljebb 10 méter szélességű parti sávot is megállapíthat, 

ha azt a szakfeladatok ellátása feltétlenül indokolja. 

(5) Az árvízvédelmi művek, belvízvédelmi és egyéb csatornák, továbbá a tározók vízjogi 

üzemeltetési engedélyének részét képező üzemeltetési szabályzatnak azokat a rendelkezéseit, 

amelyek a parti sáv méretének meghatározását tartalmazzák, a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet közhírré tételre vonatkozó szabályai 

alkalmazásával közzéteszi. 

(6) A parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfeladatok közérdekű ellátására 

figyelemmel használható, hasznosítható. 

3. § (1) Azokon a vízfolyásszakaszokon, amelyekre a nagyvízi mederkezelési terv hatálya kiterjed, 

a parti sávba tartozó területek használatát és az építmények elhelyezését a nagyvízi mederkezelési 

terv adott mederszakaszra vonatkozó rendelkezései határozzák meg. 

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág esetében parti sávban 

a) külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv 

rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder 

állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható, 

b) csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző 

állomás, a meder használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy 

vízirendészeti építmény helyezhető el. 

4. § (1) A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, 

illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot 

esetén az ingatlan használója köteles a jogellenes állapotot megszüntetni és a jogszabálynak 

megfelelő állapotot helyreállítani, amelyre a fenntartó határidő tűzésével az ingatlan használóját 

felszólíthatja. 

(2) Ha az ingatlan használója a fenntartó felszólításának - az arra megállapított megfelelő 

időtartamon belül - nem tesz eleget, a fenntartó az illetékes vízügyi hatóság megkeresésével 

kezdeményezi a vízgazdálkodási szempontból káros állapot megszüntetésére irányuló hatósági 

eljárás megindítását. 

 



5. A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint a vízjárta területekre vonatkozó 

rendelkezések 

19. § (1) Az árvízvédelmi töltések mentesített oldalán lévő, az árvízi víznyomás miatt felszínre 

törő fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területen mezőgazdasági használat, hasznosítás 

csak a tulajdonos vagy a használó saját felelősségére történhet. A terület adottságaiból eredő 

esetleges károkért kártalanítás nem jár. 

(2) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeket a településszerkezeti tervben, 

illetve a helyi építési szabályzatban a vízügyi hatóság, illetve a vízügyi igazgatási szerv javaslata 

alapján kell feltüntetni. 

(3) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozásokat, 

tilalmakat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani az arra illetékes vízügyi, valamint 

környezetvédelmi és természetvédelmi szervek és az árvízvédelmi töltés fenntartójának véleménye 

alapján. 

20. § A vízjárta területekre a 19. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni 

azzal, hogy az ilyen területeket a településszerkezeti tervekben és a helyi építési szabályzatban - a 

terület felhasználását veszélyeztető körülményekkel együtt - fel kell tüntetni. 

 

5. függelék 
 

Közút védőtávolságára vonatkozó előírások közül különösen az alábbi jogszabályokat, illetve a 

kiemelt jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni: 

 

A közúti közlekedésről 1988. évi I. törvény 

42/A. § (1) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 

száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb 

ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter 

távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási 

célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi 

építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül 

nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától 

számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, 

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 

 

6. függelék 
 

Vasút védőtávolságára vonatkozó előírások közül különösen az alábbi jogszabályokat, illetve a 

kiemelt jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni: 

 

A vasútról 1993. évi XCV. törvény 

- VI. Fejezet: A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA 

(3) A vasutat keresztező és megközelítő út, vezeték vagy egyéb építmény létesítéséhez, 

átalakításához és megszüntetéséhez, a terep szintjét megváltoztató földmunka és fásítás 

végzéséhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - az üzemben tartó hozzájárulása szükséges. 

 

Az országos településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 

38.§ (10) Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m, valamint egyéb 

környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesítmény esetében 100 m távolságon belül 

építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el. 

7. függelék 



 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

 

4. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez 

Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvíz kezelő, tározó műtárgyak és szállító vezetékek védőterületeinek és 

védősávjainak méretezéséről 

 

8. függelék 
 

2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

6. § (2) Ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben 

meghatározott vízvezetési szolgalmi jog gyakorlása - a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez 

indokolt mértékben - a víziközmű-szolgáltatót megilleti. A víziközmű-szolgáltató viselni köteles a 

joggyakorlás következtében felmerülő terheket. 

 

9. függelék 

 

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági 

övezetéről 

4. A biztonsági övezet terjedelme 

6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett 

átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel - 

biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, 

nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő 

távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: 

a) föld feletti szabadvezeték esetében: 

aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter, 

ab) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter, 

ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter, 

ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter, 

ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a 

belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter, 

af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) 

elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter, 

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és 

univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés 

esetében 2,5 méter, 

c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségszintig 2,5 méter és 

1,25 méter a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a 

különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült, 

d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban 

mért, a feszültségszinttől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő 

függőleges síkokig is kiterjed. 

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges 

feszültségétől függően 

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter, 

b) 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter, 

a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő 

függőleges síkokig terjed. 

(3) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító 

védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 

méterig terjed. Több védőszerkezet esetében a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani. 
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(4) Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték köpenyétől a légtér felé mért 0,5 

méterig terjed. 

(5) Alépítményen, építményen belül, külön légtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsági 

övezete a vezeték légterét határoló falak külső felületéig terjed. 

7. § (1) A szabadtéri elhelyezésű, tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés 

biztonsági övezete a berendezés szélétől vízszintesen: 

a) 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, 

b) 35 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 10 méter, 

c) 500 kV névleges feszültségszint felett 15 méter 

távolságban lévő függőleges síkokig terjed. 

(2) Föld feletti vagy föld alatti épületben, építményben elhelyezett átalakító és kapcsoló 

berendezés biztonsági övezetét a berendezés falai határolják. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett távolságoktól az építésügyi hatóság a 17. §-ban foglaltak 

szerint eltérést engedélyezhet. 

8. § (1) A földben elhelyezett vezeték nyomvonalát külterületen minden irányváltoztatási 

ponton, valamint egyenes nyomvonalszakaszokon legalább 500 méterenként - kivéve a 

közterületen lévő utakat és tereket - a föld felszínén jól látható módon és időtállóan meg kell 

jelölni. Mezőgazdasági művelés alatt álló területeken és földutakon olyan jelölés is alkalmazható, 

amely nem közvetlenül a nyomvonalon, annak töréspontjain van elhelyezve, hanem annak 

közelében, és amely jelölés a nyomvonalra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza. 

Amennyiben a nyomvonal jelölésére szolgáló műtárgy elhelyezése termőföld igénybevételével 

valósítható meg, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. §-ában foglaltak 

szerint a műtárgy létesítéséhez az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítására 

vonatkozó előzetesen engedélye szükséges. 

(2) A települések kül- és belterületén, a föld alatt elhelyezett vezetékek vízszintes és magassági 

töréspontjait, valamint a földfelszín magasságát numerikus módszerrel, EOV 

koordinátarendszerben kell bemérni. A bemérés során a földalatti vezeték közvetlen 

környezetében lévő, és állandó módon megjelölt tereptárgyakra, azok töréspontjaira, 

tömbhatárpontokra ellenőrző méréseket kell végezni. 

9. § Az erőművek biztonsági övezete 

a) szélerőművek esetében az erőmű teljes (a torony és a rotorlapát együttes) magasságának 

megfelelő vízszintes távolságban lévő függőleges síkokig terjed, 

b) naperőművek esetében a villamos berendezés szélétől vízszintesen 0,5 méter távolságban 

lévő függőleges síkoknak a tartószerkezet alapjának síkjával képzett metszetei által körülhatárolt 

terület, valamint e terület feletti térrész a villamos berendezés legmagasabb pontja által 

meghatározott vízszintes síkig, 

c) az a) és b) pontban nem nevesített egyéb erőművek esetében az erőmű területét határoló 

kerítéstől, ennek hiányában a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 15 méter távolságban 

lévő függőleges síkokig terjed. 

5. Tilalmak a biztonsági övezetben 

10. § (1) A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos: 

a) az alábbiak létesítése: 

aa) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat, 

ab) az Országos Tűzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály szerinti A-C 

tűzveszélyességi osztályba (a továbbiakban: A-C tűzveszélyességi osztály) tartozó robbanás- és 

tűzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály, 

ac) üzemanyagtöltő állomás, 

ad) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 méternél magasabb sorompó, 

ae) magasles, lőtér, 

b) robbantás, 

c) anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában: 

ca) oly módon, hogy a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, 

cb) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó 

magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes mérete, 



cc) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok 

tárolása és felhalmozása, 

cd) az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyagok tárolása és 

felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó 

szalmabála, valamint nem kazlazott széna kivételével, 

d) az alábbi formákban történő munkavégzés: 

da) a c) pontban felsorolt, az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes 

anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági termeléssel együtt járó szokványos munkaműveletek, 

db) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése, 

dc) a c) pontban említett, az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes 

anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági munkák végzése során szükségszerűen a táblán 

maradó szármaradvány égetése, 

e) a föld felszínétől mért 3 méternél magasabb idegen építményhez, idegen berendezéshez 

tartozó fémhuzal, sodrony, lánc, ki- vagy átfeszítése, fém oszlop és rajta elhelyezett jelzőtáblák, 

besorolás rendjét, kapaszkodósávot jelző táblák elhelyezése, továbbá 3 méternél magasabb 

kerítés létesítése, kivéve a távközlési vezetékeket, valamint a villamos karám (villanypásztor) 

vezetékeket, 

f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 

4 métert, 

g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való 

megközelítését akadályozza, 

h) sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyőrepülés, hőlégballonnal történő 

repülés, sárkányeresztés, repülőmodellezés, horgászat, 

i) a vezeték oszlopára jogosulatlan személynek felmászni. 

(2) Az 500 kV feletti névleges feszültségű szabadvezeték biztonsági övezetében - az (1) 

bekezdésben foglaltakon túl - tilos: 

a) bármilyen, 3 méternél magasabb idegen építmény, idegen berendezés telepítése, 

b) emberek huzamosabb tartózkodására szolgáló idegen létesítmény (lakó-, üdülő- és 

melléképületek, műhely, sportpálya, játszótér, magasles, gyakorló- vagy lőtér, tábor, kemping, 

vásártér, autóparkoló, tömegközlekedési jármű, megállóhely stb.) építése, 

c) idegen építményhez, idegen berendezéshez, emberi tartózkodás céljára szolgáló idegen 

létesítményhez tartozó fémhuzal, sodrony, lánc kifeszítése, fémhuzalos kordonos, lugasos 

mezőgazdasági művelés, 

d) villamos karám (villanypásztor) és más karám létesítése, üzemeltetése, 

e) az 1. melléklet 1-7. pontjában foglalt védelmi kialakításoknak meg nem felelő jármű közúton 

és saját használatú szilárd burkolatú úton (a továbbiakban: szilárd burkolatú út) kívüli területen 

való üzemeltetése, közlekedése, 

f) járművel való megállás, várakozás ide nem értve a műszaki vagy forgalmi okból történő 

megállást, 

g) elromlott jármű javítása, szilárd burkolatú úton kívüli területről az 1. melléklet 8. pontjában 

foglalt műveleti sorrendtől eltérő módon történő elvontatása. 

11. § (1) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos: 

a) bármilyen építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték üzemben tartójának előzetes 

hozzájárulása nélkül elhelyezni, 

b) bármilyen építményt, berendezést építeni, elhelyezni, üzemeltetni - kivéve nyomvonalas 

létesítménynek jogszabály vagy jogszabály előírása alapján szabvány előírásainak megfelelően 

kialakított keresztezését vagy megközelítését -, amely a földben elhelyezett vezeték 

ba) hűlési viszonyait rontja, 

bb) folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza, 

bc) üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. 

(2) A biztonsági övezetben csak a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával 

végezhetőek az alábbi tevékenységek: 

a) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, 

b) a robbantás, 



c) éghető anyagoknak olyan mennyiségben történő égetése, amely veszélyeztetheti a villamos 

berendezés biztonságát, 

d) az útburkolat felbontása, 

e) az árok- vagy gödörásás, 

f) a szondázás, különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése, 

g) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése, 

h) a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap, daruval, vontatóval vagy más 

géppel, eszközzel - a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli - kiszakítása, 

i) a földben elhelyezett vezeték földművén, töltésén a vezeték üzemben tartójának 

hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű, töltés megbontásával jár. 

12. § Az erőmű és az alállomás biztonsági övezetében a 10. §-ban és a 11. §-ban foglaltakon 

túlmenően tilos 

a) az alábbiak létesítése: 

aa) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat, 

ab) az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyag tárolására 

alkalmas tartály, 

ac) magasles, lőtér, 

b) robbantás, 

c) anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában: 

ca) oly módon, hogy az erőmű járművel való megközelítését akadályozza, 

cb) a villamos berendezésben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok 

tárolása és felhalmozása, 

cc) az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyagok tárolása és 

felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó 

szalmabála, valamint nem kazlazott széna kivételével, 

d) az alábbi formákban történő munkavégzés: 

da) a c) pontban felsorolt, az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes 

anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági termeléssel együtt járó szokványos munkaműveleteket, 

db) a c) pontban említett, az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes 

anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági munkák végzése során szükségszerűen a táblán 

maradó szármaradványt, valamint a tarló égetését; a tarló, a szármaradvány égetésnél be kell 

tartani az Országos Tűzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály előírásait, 

e) sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyőrepülés, hőlégballonnal történő 

repülés, sárkányeresztés, repülőmodellezés, horgászat, 

f) az erőműre jogosulatlan személynek felmásznia, 

g) a föld felszíne alatti és feletti olyan tevékenység végzése, amely az élet- és 

vagyonbiztonságot, folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti vagy veszélyeztetheti, 

h) a szélerőmű villamos átalakító berendezés megközelítésének akadályozása vagy a 

megközelítési lehetőség, útvonal elzárása, 

i) az alállomás megközelítésének bármilyen módon való akadályozása vagy a megközelítési 

lehetőség, útvonal elzárása, 

j) közforgalmú utat építeni, valamint emberi tartózkodás céljára szolgáló létesítményt építeni, 

elhelyezni. 

6. Korlátozások a biztonsági övezetben 

13. § (1) Föld feletti vezeték biztonsági övezetében egyes tevékenységek csak a (2)-(4) 

bekezdésben foglalt korlátozások megtartásával végezhetőek. 

(2) A biztonsági övezetben 

a) tábor, kemping, vásártér, sportpálya, játszótér, gyakorlótér, karám, kijelölt autóparkoló, 

tömegközlekedési járművek megállóhelye 100-500 kV-os névleges feszültségű vezeték esetében 

akkor létesíthető, ha a 6. §-ban meghatározott távolságokra vonatkozó előírások megtarthatóak, 

b) az építményre szerelt antenna, villámhárító úgy létesíthető, hogy üzemszerű helyzetben a 

szélterhelés hatására szabvány szerint megengedett mértékben kilengő áramvezetőket 

ba) 500 kV névleges feszültségszint felett 8 méternél, 

bb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 5 méternél, 



bc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél, 

bd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél, 

be) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél, 

bf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél 

jobban ne közelítse meg, 

c) tetőteraszon és erkélyen csak jó elektromos szigetelő anyagú zsinór feszíthető ki kizárólag a 

padlózattól mért 2 méter magasságig úgy, hogy a kifeszített zsinór a tetőterasz, erkély szélén 

nem nyúlik túl, 

d) szilárd burkolatú úton csak 4,5 méternél, de legfeljebb a magasságkorlátozó táblán 

feltüntetett magasságnál, ezen kívüli területen csak 4 méternél alacsonyabb építésű vagy ezzel 

azonos magasságig anyaggal rakott jármű közlekedhet, dolgozhat; e magasságot a rakomány, a 

járművön szállított személy, szerszám legmagasabbra nyúló része, valamint a jármű működés 

közben sem haladhatja meg; a jármű legkiállóbb része az oszlopot, annak kikötését, ezek 

alapozását úgy közelítheti meg, hogy azokban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig a 

legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg sem vízszintesen, sem 

függőlegesen jobban, mint: 

da) 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méter, 

db) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 4 méter, 

dc) 35 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 3 méter, 

dd) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter, 

de) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintig 1 méter, 

e) olyan fémtárgyat, amelyet hosszúsága vagy tömege miatt legalább két vagy több embernek 

kell szállítani, a távvezeték tartószerkezetétől mért 15 méter távolságon belül csak akkor szabad 

vinni vagy tartani, ha a munkavégzőket megfelelő anyagú, villamosan szigetelő, sérülésmentes 

védőlábbeli védi, amely a talajtól villamosan elszigeteli vagy maga a talajfelszín villamosan 

szigetelőanyaggal burkolt, 

f) a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, 

fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték érintésvédelemmel ellátva létesíthető, 

g) föld alatti csővezeték érintésvédelemmel ellátott fémcső vagy szigetelőanyagú cső lehet, 

h) használt öntözőberendezés kötött vízsugara az áramvezetőket 

ha) 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méternél jobban, 

hb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 4 méternél jobban, 

hc) 35 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 3 méternél jobban, 

hd) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél jobban, 

he) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban 

a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg és a használt öntözővíz fajlagos 

villamos vezetőképessége nem lehet nagyobb, mint 16 mS/cm, 

i) acélra, alumíniumra, betonra agresszív vegyi anyagokat, károsodást okozó koncentrációban a 

szerkezetre kijuttatni nem szabad, a fúvás, permetezés során az eszköz az áramvezetőket a h) 

pontban meghatározott távolságok 1 méterrel megnövelt értékénél jobban a legkedvezőtlenebb 

helyzetben és esetben sem közelítheti meg, 

j) fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa 

vagy növényzet esetében 

ja) 500 kV névleges feszültségszint felett 6 méternél, gyümölcsfa esetében 9,5 méternél, 

jb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 5 méternél, 

jc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 4 méternél, 

jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél, 

je) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél, 

jf) 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél 

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt. 

(3) A biztonsági övezetben csak a villamos berendezés üzemben tartójának előzetes 

hozzájárulásával végezhetőek az alábbi tevékenységek: 

a) építménynek építési munkái, 



b) idegen építményhez tartozó, 0,2 x 0,3 méternél nem nagyobb azonosító táblának a vezeték 

oszlopán, alapozásán a föld felszínétől mért legfeljebb 2 méter magasságban történő elhelyezése, 

c) 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány közlekedése, munkavégzése; a villamosmű 

üzemben tartója a hozzájárulásában előírhatja, hogy a közlekedés, a munkavégzés csak 

megbízottja jelenlétében történhet; a villamosmű megközelítésére ebben az esetben is alkalmazni 

kell a (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásokat, 

d) nem éghető anyag tárolása; az anyagot a hozzájárulásban meghatározott módon és 

időtartamig, a földfelszíntől mért, legfeljebb 2 méter magasságig szabad tárolni, amelynél a 

mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes mérete, 

e) a terepszint megemeléséhez, 

f) nyílt árok vagy gödör létesítése 

fa) a fa vagy betonoszlop 5 méteres körzetében, 

fb) az acélszerkezetű oszlop és annak kikötése alapozásának szélétől vízszintesen mért 8 méter 

távolságon belül vagy e távolságtól kezdődő 45°-os lejtőszögű sík alá nyúlóan, úgy, hogy a 100 

kV-os és ennél nagyobb feszültségű vezetéknél az árok vagy gödör az oszlop terepjáró 

gépjárművel való megközelítését nem akadályozza, 

g) minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy 

állékonyságát veszélyezteti, 

h) föld feletti vezeték tartószerkezetén, valamint a köz-, tér- vagy díszvilágítási célt szolgáló 

kandeláber oszlopon idegen berendezés vagy tárgy elhelyezése; a villamos berendezés üzemben 

tartójának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elhelyezett idegen berendezés vagy tárgy 

leszereléséről az elhelyező saját költségén köteles gondoskodni. 

(4) A biztonsági övezetben tűz- és kárelhárítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a 

villamos berendezésre, a tűz- és kárelhárítási tevékenységet végzőkre külön veszélyt ne 

jelentsen. Ennek érdekében a biztonsági övezeten belül meg kell tartani a 10. § (1) bekezdés a), 

c), e) és i) pontjában, valamint a (2) bekezdés d), e), f) és h) pontjában foglalt előírásokat, 

továbbá oltóporral vagy oltóhabbal végzett tűzoltásra csak az adott feszültségre bevizsgált 

poroltókat, haboltókat szabad használni. 

(5) Ha a föld feletti vezetéket a villamosmű üzemben tartója feszültség-mentesítette - a 

feszültségmentesített területet átadta a kárelhárító szervezet részére - a tűz- és kárelhárítási 

tevékenység korlátozására a rendelet előírásait nem kell alkalmazni. 

(6) Az 500 kV névleges feszültségnél nagyobb feszültségszintű föld feletti vezeték biztonsági 

övezetére vonatkozó további korlátozások: 

a) a biztonsági övezetben, a terület művelési ágának megfelelő munkavégzés céljából az ahhoz 

szükséges időtartamig szabad csak tartózkodni, 

b) a föld feletti vezeték biztonsági övezetében a szilárd burkolatú úton kívüli területen csak 

olyan gépjármű közlekedhet, dolgozhat, 

ba) amelyeken tartózkodó személyeket a föld feletti vezeték villamos terének hatásai ellen a 

felettük elhelyezett, a gép tartozékát képező, megfelelő védőhatású árnyékolás védi, 

bb) amelynek földelése mind mozgó, mind álló helyzetben biztosított vagy amely földeltnek 

minősül, 

bc) az árnyékolást és a földelést (a továbbiakban együtt: védelmek) az 1. melléklet 1-7. 

pontjában foglaltak szerint kell megvalósítani. 

(7) Nem szükséges a (6) bekezdés b) pontja szerinti védelmek kialakítása azokon a 16 m
2
-nél 

kisebb alapterületű járműveken, amelyeknek magassága üzemi állapotban - beleértve a 

magasságba a járművön levő személyek, szerszámok legmagasabbra kinyúló részeit is - a 2,5 

métert nem haladja meg. 

(8) A mozgásképtelenné vált járművet vagy vontatójáról leakasztott vontatmányt (a 

továbbiakban együtt: mozgásképtelen jármű) a biztonsági övezetből mielőbb el kell vontatni. A 

kivontatás megkezdéséig a mozgásképtelen járművet letűző-földelő berendezéssel le kell földelni. 

Ha erre azonnal nincs mód, a mozgásképtelen járművet a földelés elkészítéséig őrizni kell, hogy 

azt kívülről senki ne érinthesse meg. A mozgásképtelen jármű elvontatásának műveleti sorrendjét 

az 1. melléklet 8. pontja tartalmazza. 



14. § (1) Földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezetében a talajfelszínt, burkolatot 

megbontó vagy a talaj felszíne alá hatoló tevékenységeket - a (2) bekezdésben felsorolt 

kivételektől eltekintve - csak a vezeték üzemben tartójának hozzájárulásával és a 

hozzájárulásban előírt feltételek teljesítése mellett szabad végezni. 

(2) Ha a föld alatti vezeték létesítésekor meglévő vagy kialakított terepszint nem csökken, az 

üzemben tartó hozzájárulása nélkül végezhető 

a) mezőgazdasági művelés alatt álló területeken 

aa) legfeljebb 0,6 méter mélységű üzemszerű talajművelés, 

ab) olyan növényzet telepítése, amelynek gyökérzete a föld alatti vezetéket nem károsítja, 

b) belterületen és külterület közterületein 0,4 métert meg nem haladó talajmélyítési, 

mélyépítési munka, területrendezés, munkaárok-nyitás úgy, hogy 

ba) a munkát csak akkor kezdik meg, ha az érintett területen fekvő kábel pontos helyét a 8. §-

ban foglaltak alapján megállapították, 

bb) amennyiben a pontos nyomvonal a rendelkezésre álló dokumentációk alapján nem 

határozható meg, akkor a munkák megkezdése előtt kábelkutató műszerrel vagy kézi erővel 

lemélyített kutatóárokkal határozzák meg a földben elhelyezett vezeték helyét, 

bc) gépi erővel talajmélyítési és rakodási munkát csak akkor végezhetnek, ha a munkagép a 

talaj felszínétől a legkedvezőtlenebb esetben is legfeljebb 0,4 méter mélységig hatol le és ismert 

az, hogy a föld alatti vezeték milyen mélyen helyezkedik el, 

c) közműalagútban elhelyezett föld alatti vezeték térségében előzetes hozzájárulás nélkül 

munka csak a vonatkozó műszaki előírások biztonsági rendelkezéseinek megtartása mellett 

végezhető. Tüzet okozó tevékenység, hegesztés esetében a vezetéket hőszigetelő, ív- és lángálló 

védőfallal kell a tevékenységtől elválasztani. 

(3) Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre vagy 

arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és a vezeték üzemben 

tartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell. A 

munkát folytatni csak a vezeték üzemben tartójának hozzájárulásával szabad. 

 

10. függelék 
 

Gáz létesítmények védőtávolságára vonatkozó előírások közül különösen az alábbi jogszabályokat, 

illetve a kiemelt jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni: 

 

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre 

vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági 

feladatokról 11/2013 (II.21.) NGM rendelet 

 

2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez 

Műszaki Biztonsági Szabályzat 

 

3.2.1.2. Védőtávolság 

A csatlakozó vezetéket és a fogyasztó vezeték térszint alatti szakaszát, az alábbi (3.2. sz. 

táblázat) védőtávolság betartásával kell vezetni, kivétel az épület fala, ha azt merőlegesen közelíti 

meg. 

3.2. sz. táblázat 

 

Nyomás-fokozat 

Védőtávolságok [m] 

Épületek 

től 

Üreges, 

túlnyomás 

nélküli 

közműtől, 

műtárgytól 

Erős áramú 

kábeltől, távfűtő 

vezetéktől 

Vízvezeték 

től 

Ipari, nem 

villamos vágányok 

űrszelvényétől 

Fák 

törzsét

ől 

Kisnyomás 2 (1) 1 (0,5) 
0,5 (0,2) 0,3 (0,1) 

2 (1) 
2 (1) 

Középnyomás 4 (2) 2 (1) 4 (2) 



Nagyközép 

nyomás 
5 (2,5) 2 (1) 5 (2) 

 

Vezeték névleges-átmérője 

(DN) 

Üzemi nyomás 

(MOP) 

A védőtávolság mértéke a tervezési tényező (f0) függvényében 

[m] 

[mm] [bar] f0 < 0,72 f0 < 0,59 f0 < 0,5 

DN < 150 

25 < MOP < 64 

10 8 5 

150 < DN < 400 12 10 5 

400 < DN < 600 18 15 10 

600 < DN < 900 21 15 10 

DN > 900 24 20 10 

 

A zárójeles távolságok az alkalmazni kívánt műszaki megoldással elérhető védelem mellett 

tervezhetők. 

A terv térjen ki a csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték védőtávolságon belüli alábbi tilalmakra és 

korlátozásokra: 

a) a védőtávolságon belül (3.2. sz. táblázat) nem szabad a vezeték műszaki állapotát 

veszélyeztető, ellenőrzését akadályozó tevékenységet végezni, illetve ilyen létesítményt elhelyezni. 

b)    épület alatt csatlakozó és fogyasztói vezeték nem helyezhető el. 

A védőtávolságon belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz szükséges 

létesítmények, 

anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. 

 

11. függelék 
 

1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez 

Bejelentés-köteles tevékenységek 

1. alsóruházat gyártása 

2. acél tárolóeszköz gyártása 

3. ágybetét gyártása 

4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

5. bányászati, építőipari gép gyártása 

6. bőr, szőrme kikészítése 

7. bőrruházat gyártása 

8. csap, szelep gyártása 

9. csapágy, erőátviteli elem gyártása 

10. csiszolótermék gyártása 

11. csomagolás- 

12. egészségügyi kerámia gyártása 

13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

14. egyéb bútor gyártása 

15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 

16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

17. egyéb kerámiatermék gyártása 

18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati 

termékek gyártása 

19. egyéb műanyagtermék gyártása 

20. egyéb nem vas fém gyártása 

21. egyéb papír-, kartontermék gyártása 

22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 

23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó 

tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett 

gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni 



24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi 

hímzés 

25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 

26. elektronikus orvosi berendezés gyártása 

27. előre kevert beton gyártása 

28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása 

29. evőeszköz gyártása 

30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 

31. építési betontermék gyártása 

32. építési gipsztermék gyártása 

33. épületasztalos-ipari termék gyártása 

34. falemezgyártás 

35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 

36. fém épületelem gyártása 

37. fémmegmunkálás 

38. fémszerkezet gyártása 

39. fémtartály gyártása 

40. fűrészáru-gyártás 

41. fűtőberendezés, kemence gyártása 

42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 

43. gépjárműjavítás, -karbantartás 

44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

45. gőzkazán gyártása 

46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása 

47. hangszergyártás 

48. háztartási kerámia gyártása 

49. háztartási villamos készülék gyártása 

50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

51. hidegen hajlított acélidom gyártása 

52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 

53. hidegen húzott acélhuzal gyártása 

54. hidegen húzott acélrúd gyártása 

55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 

56. kohászati gép gyártása 

57. kötőelem, csavar gyártása 

58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása 

59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

60. huzaltermék gyártása 

61. illóolajgyártás 

62. irodabútor gyártása 

63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 

64. irodai papíráru gyártása 

65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 

66. játékgyártás 

67. kerámiacsempe, -lap gyártása 

68. kerámia szigetelő gyártása 

69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 

70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

71. konyhabútorgyártás 

72. kőmegmunkálás 

73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 

74. kötéláru gyártása 

75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása 

76. kötött, hurkolt kelme gyártása 



77. lábbeligyártás 

78. lakat-, zárgyártás 

79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 

81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása 

82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása 

84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 

85. motorkerékpár gyártása 

86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) 

87. munkaruházat gyártása 

88. műanyag csomagolóeszköz gyártása 

89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 

90. műszaki kerámia gyártása 

91. műszaki textiláru gyártása 

92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 

93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 

94. nem villamos háztartási készülék gyártása 

95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek 

96. orvosi eszköz gyártása 

97. papíripari gép gyártása 

98. parkettagyártás 

99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, 

műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása) 

100. síküveg továbbfeldolgozás 

101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása 

102. száloptikai kábel gyártása 

103. számítógép, perifériás egység gyártása 

104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs 

üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén 

kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely 

105. szerszámgyártás 

106. szőnyeggyártás 

107. szőrmecikk gyártása 

108. tároló fatermék gyártása 

109. testápolási cikk gyártása 

110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 

111. táskafélék, szíjazat gyártása 

112. textilszálak fonása 

113. textilszövés 

114. textil, szőrme mosása, tisztítása 

115. tűzálló termék gyártása 

116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása 

117. villamos világítóeszköz gyártása 

118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása 

 

2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez 

Telepengedély-köteles tevékenységek 

1. acélcsőgyártás 

2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása 

3. dohánytermék gyártása 

4. egyéb gumitermék gyártása 

5. égetett agyag építőanyag gyártása 

6. festék, bevonóanyag gyártása 



7. fémalakítás, porkohászat 

8. fémfelület-kezelés 

9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek 

10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása 

11. habarcsgyártás 

12. kőolaj-feldolgozás 

13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 

14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás 

15. mész-, gipszgyártás 

16. műanyag építőanyag gyártása 

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 

18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása 

19. nemesfémgyártás 

20. papír csomagolóeszköz gyártása 

21. papírgyártás 

22. ólom, cink, ón gyártása 

23. ragasztószergyártás 

24. rézgyártás 

25. szálerősítésű cement gyártása 

26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 

27. tapétagyártás 

28. tisztítószer gyártása 

29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 

30. vegyi szál gyártása 

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

ártalmatlanítása 

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

ártalmatlanítása 

 

12. függelék 
 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról 

 

IV. FEJEZET 

ÁRVÍZMENTESÍTÉS 

14. Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai 

29. § Az árvízvédelmi műre vonatkozó biztonsági követelményeket az árvízvédelmi mű 2. § 4., 

13. és 20. pontjában meghatározott fajtájának megfelelően kell meghatározni a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

műszaki szabályokról szóló miniszteri rendelet előírásai alapján. 

30. § Az ártéri öblözet árvízvédelmi műveit, valamint a közös érdekű, illetve a határvízi 

árvízvédelmi műveket úgy kell kialakítani, hogy azok egyenlő biztonságúak legyenek. Ettől akkor 

lehet eltérni, ha az árvízvédelmi művek a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelnek és műszaki-

gazdasági számítások alapján végzett kockázatelemzés lehetővé teszi. 

31. § (1) Az árvízvédelmi művet - a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri 

rendelet szerinti - egyedi vizsgálat és méretezés alapján 

a) a veszélyeztetett területen levő védett értékekkel, 

b) a nemzetközi vízügyi megállapodásokkal, 

c) a nagyvízi mederkezelési tervvel, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel és az általános szabályozási 

tervvel, 

d) a fenntartás és védekezés lehetőségeivel, valamint igényeivel, 



e) a meglevő árvízvédelmi létesítményekkel, 

f) a vízgazdálkodás többi ágazatába tartozó létesítményekkel, elsősorban a folyó-szabályozással, 

a sík-, hegy- és dombvidéki vízrendezéssel való összhangban, valamint 

g) a műszaki-gazdasági számítások és az elvégzett kockázatelemzés eredményei alapján 

kell létesíteni, illetve fejleszteni a hidrológiai, hidrogeológiai, topográfiai és talajmechanikai 

viszonyoknak megfelelően, tekintettel a víz, a jég és a hordalék akadálytalan levonulására. 

(2) Az árvízvédelmi mű és az altalaj alakváltozását, az árvízvédelmi műbe épített műtárgyak 

mozgását a figyelőpontokon - az építkezés kezdetétől - rendszeresen mérni kell. 

(3) A holtmeder és élő meder közé tilos árvízvédelmi töltést telepíteni, ha a töltés állékonysága 

műszaki beavatkozásokkal nem biztosítható. 

(4) A részleges és a szakaszos kiépítésű árvízvédelmi művet úgy kell telepíteni, hogy illeszkedjen 

a később kiépítendő árvízvédelmi mű nyomvonalába. 

32. § Az árvízvédelmi vonalak magasparti szakaszain a védekezés lehetőségét biztosítani kell. 

33. § (1) Az árvízvédelmi mű létesítésekor mérlegelni kell, hogy az úttal vagy vasúti töltéssel a 

vízügyi-műszaki igények sérelme nélkül gazdaságosan egyesíthető-e. 

(2) A víz- és jéglevonulás szempontjából kedvezőtlen helyekről - műszaki-gazdasági szempontok 

mérlegelése alapján - az árvízvédelmi művet át kell helyezni. 

(3) Árvízvédelmi mű és annak altalaja megbontásához az árvízvédelmi mű kezelőjének 

hozzájárulása és az általa jóváhagyott ideiglenes árvízvédelmi terv szükséges, amely alapján az 

árvízvédelmi mű kezelője az ideiglenes árvízvédelmi mű felépítését, állagának megóvását és a 

fővédvonal védképességének helyreállítása után az ideiglenes árvízvédelmi mű elbontását ellenőrzi. 

34. § Az árvízvédelmi művel védett folyókba betorkolló vízfolyás és csatorna torkolati szakaszán - 

ha azok árvízi hozamai a zsilipes elzárást nem teszik lehetővé - a befogadó visszaduzzasztásának 

határáig a töltéseket a befogadó töltésével azonos biztonságúra kell kialakítani. A visszaduzzasztás 

határát a betorkolló vízfolyáson és a befogadón egyidejűleg előforduló vízhozamok együttes 

hatásának mérlegelésével kell meghatározni. 

35. § A folyó hullámterében árvízvédelmi művet, vagy más terelő hatású művet csak úgy és 

akkor szabad létesíteni, ha a mértékadó árvízszintben okozott duzzasztás az elsőrendű árvízvédelmi 

mű meglevő magassági biztonságát nem csökkenti, illetve ha a beavatkozó a magassági 

biztonságot egyéb módon fenntartja, és ezt az engedélyezési eljárás során műszakilag megfelelő 

módon igazolja. 

36. § Az árvízvédekezés során a nyárigátakon szükségessé váló vízbeeresztést az előrejelzés 

figyelembevételével legkésőbb a vízjogi engedélyben meghatározott legmagasabb árvízszint 

elérésekor, az élet védelme és a vagyoni értékek lehetőség szerinti megóvása mellett kell 

végrehajtani. 

15. Árvízvédelmi töltések és falak 

37. § (1) Az árvízvédelmi vonalat rézsűs, megfelelően méretezett földtöltésként kell kialakítani. 

(2) Árvízvédelmi fal, illetve mobil árvízvédelmi rendszer csak a földtöltés kialakításához elegendő 

hely hiányában, vagy településrendezési indokból létesíthető. Ebben az esetben a mentett oldalon 

gépjármű-közlekedés céljára alkalmas utat kell biztosítani. 

(3) Árvízvédelmi töltések esetén, amennyiben a védképesség számításokkal igazolt, a vízügyi 

hatóság a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban az Országos Vízügyi Főigazgatóság véleménye 

alapján eltérhet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott koronaszélességtől és rézsűhajlástól. 

38. § (1) A töltéskoronán, illetve lokalizációs vonalon vezetett közúton, illetve vasúton a töltés 

védelme érdekében a töltés kezelője az út létesítőjénél, illetve fenntartójánál súlykorlátozás 

elrendelését kezdeményezheti. Az út létesítője, fenntartója köteles a súlykorlátozást bevezetni. 

(2) A nem közúti közlekedés célját szolgáló töltéseken létesített koronaburkolatnak a töltés 

kezelője által a töltés fenntartása szempontjából meghatározott feltételeknek, valamint a védekezés 

és a vízgazdálkodás üzemi igényeinek meg kell felelnie. 

(3) A közúti közlekedés céljait nem szolgáló árvízvédelmi töltésen csak a kerékpárforgalom, 

illetve a fenntartással, árvízvédekezéssel és természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos közlekedés 



folyhat. Ezt meghaladó, a (2) bekezdésben meghatározott szempontoknak megfelelő közlekedés 

csak az árvízvédelmi töltés kezelőjének egyedi hozzájárulásával történhet. 

 

1. melléklet a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez 

A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és 

megközelítésére vonatkozó részletes szabályok 

 

13. függelék 
 

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására 

vonatkozó feladatokról 

Árvízvédelmi töltések 

7. § (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a töltésen, 

valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres védősávon 

(töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj szerkezetét, 

szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 

elszennyeződését eredményezné. 

(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védősávon belül a fenntartó 

hozzájárulása szükséges különösen a járműközlekedéshez, kivéve a kerékpárral való közlekedést, 

állatok legeltetéséhez, hajtásához – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. §-

ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –, anyagok ideiglenes tárolásához. 

(3) A fenntartó a (2) bekezdésben említett hozzájárulást a használattal arányos, a fenntartási 

költségek részleges ellentételezését szolgáló díj megfizetéséhez kötheti. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések megszegése esetén a fenntartó, a 

jogellenes magatartás jellegétől függően köteles 

a) intézkedés végett az arra hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervet megkeresni, illetve 

b) bírósági úton eljárni annak érdekében, hogy a megsértett alanyi jogot a bíróság állítsa helyre, 

illetve a jogellenesen eljárót az attól való tartózkodásra vagy meghatározott magatartásra 

kötelezze, 

c) szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezni, ha annak feltételei fennállnak. 

(5) Árvízvédelmi töltésen vezetett közút, vasút, kerékpárút esetén e rendeletben foglaltakat a 

közös rendeltetésnek megfelelően, az árvízvédelmi biztonság figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

14. függelék 
 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

 21. § (1) Vízkárelhárítási célú tározónak minősül a záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő 

tározó, a szükségtározó, a vésztározó és a belvíztározó. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles tűrni, hogy az ingatlanát a vízügyi hatóság 

vízkárelhárítási célú tározóként kijelölje. 

(3) A záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó és a belvíztározó kijelölése 

közérdekből történik. 

(4) Az ingatlan, vagy annak területi mértékben meghatározott része vízkárelhárítási célú 

tározóvá történő kijelöléséről - a vésztározó kivételével - az ingatlan fekvése szerint illetékes 

vízügyi hatóság határoz. A vízügyi hatóság a végleges határozattal megkeresi a vízkárelhárítási célú 

tározó jogi jelleg feljegyzése iránt az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot. Ha a 

vízkárelhárítási célú tározó jogi jelleg nem az egész ingatlant érinti, a határozathoz mellékelni kell 

az ingatlan érintett részét ábrázoló ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is. 

(5) A vízügyi hatóság dönt a vízkárelhárítási célú tározóba történő sorolás megszüntetéséről, ha 

annak feltételei már nem állnak fenn. A vízügyi hatóság a végleges határozatot megküldi az 

ingatlanügyi hatóságnak a vízkárelhárítási célú tározó jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő 

törlése céljából. 

21/A. § (1) Ha a záportározóhoz, az árvízcsúcs-csökkentő tározóhoz, a szükségtározóhoz, illetve 

a belvíztározóhoz kapcsolódó vízilétesítmény elhelyezése, vagy a 21/E. § szerinti használati 



korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti vagy jelentős mértékben 

akadályozza, a tulajdonos az ingatlan megvásárlását a beruházótól kérheti, illetve az ingatlan 

kisajátításának kérését a beruházónál kezdeményezheti. 

(2) A záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó, illetve a belvíztározó gyakori 

igénybevételének szükségessége esetén az aránytalanul magas kártalanítási költségek elkerülése 

érdekében a beruházó a tározó területének megvásárlását, illetve kisajátítását kezdeményezheti. 

21/B. § (1) A záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó és a belvíztározó 

területéhez tartozó ingatlan ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosát - a rendelkezésre 

állással és a használattal, illetve a 21/E. § szerinti használati korlátozással összefüggő 

értékcsökkenés miatt, azok ellenértékeként - tulajdoni illetőségének arányában egyszeri térítés illeti 

meg. Ha az ingatlan már eredetileg is állami vagy önkormányzati tulajdonban volt, vagy a 21/A. § 

(1) vagy (2) bekezdése alapján állami vagy önkormányzati tulajdonba kerül, az egyszeri térítés 

kifizetésére nem kerül sor. 

(2) A vízkárelhárítási célú tározó árvíz-szabályozási célból történő igénybevétele esetén az 

okozott tényleges kárért az ingatlan használóját kártalanítás illeti meg, kivéve, ha a tározó területe 

a 21/A. § alapján megvásárlásra vagy kisajátításra került, és ezután kötöttek bérleti vagy 

haszonbérleti szerződést. 

(3) A vízkárelhárítási célú tározó területén lévő ingatlanok árvízi szabályozási célból történő 

igénybevételével kapcsolatos kártalanításra e törvény eltérő rendelkezése hiányában a Polgári 

Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. 

(4) Az ingatlan tulajdonosának a bérleti vagy haszonbérleti szerződés megkötésekor a bérlő vagy 

haszonbérlő tudomására kell hoznia a 21/E. § szerinti használati korlátozásokat. 

(5) Ha a haszonbérlő a (2) bekezdés alapján kártalanításban részesült, egyidejűleg ezen a címen 

nem jogosult a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti haszonbér-

fizetési kedvezmény igénybevételére. 

21/C. § (1) A 21/B. § (1) bekezdése szerinti egyszeri térítés megfizetéséről a vízügyi hatóság 

határozatában dönt, és a beruházó gondoskodik az egyszeri térítés kifizetéséről. 

(2) Az egyszeri térítés alapja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti 

mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) ingatlan-nyilvántartás szerinti 

aranykorona-értéke (a továbbiakban: AK). Az egyszeri térítés mértéke e rendelkezés 

hatálybalépésekor 8000 forint AK-ként. Az egyszeri térítés mértéke évente, január 1-jével 

növekszik a Központi Statisztikai Hivatal által közölt, a tárgyévre érvényes fogyasztói árindex 

mértékével. 

21/D. § A vízügyi hatóság a vízkárelhárítási célú tározó kijelölése során csak a tényállás 

tisztázása érdekében tart közmeghallgatást. 

21/E. §(1) A záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó és a belvíztározó 

területén lévő földön: 

a) kémiai talajjavításra, öntözési, meliorációs célú beruházásra, 

b) faiskola létesítésére, vetőmagtermesztésre, szaporítóanyag előállítására, 

c) ültetvények és gyenge víztűrő képességű évelő kultúrák telepítésére, 

d) gyepfeltörésre 

állami támogatás nem vehető igénybe, illetve ilyen esetekben a tározó árapasztási célú 

igénybevételekor keletkező kárért kártalanítás nem jár. 

(2) A záportározó, az árvízcsúcs-csökkentő tározó, a szükségtározó és a belvíztározó területén 

nem lehet: 

a) bejelentéshez vagy engedélyhez kötött építési tevékenységet folytatni, 

b) a kezelő hozzájárulása nélkül a tározó kapacitáscsökkenésével járó, vagy a vizek lefolyási 

viszonyát megváltoztató tereprendezést végezni. 

(3) Nem jár kártalanítás a kár azon része után, amely a (2) bekezdésben meghatározott 

rendelkezések megszegése miatt keletkezett. 

(4) A vízkárelhárítási célú tározó területén lévő föld művelési ágát megváltoztatni kizárólag a 

tározó kezelőjének előzetes hozzájárulásával lehet. 



3. függelék  
 

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott védett 

értékek listája. 

 

3. Helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség 

 

Helyi védelem alatt álló épületek, épületrészek 

Szám: Megnevezés: Cím (utca, házszám): Hrsz.: Védett érték: 

É-1 Városi bérház Ady E. u. 1. 1958 Utcai homlokzat 

É-2 Kereskededelmi 

kaszinó (HEMO) 

Ady E. u. 7. 1955 Utcai homlokzatok, lépcsőház, 

díszterem 

É-3 Posta Ady E. u. 10. 1965/1 Utcai homlokzatok 

É-4 MAORT-ház Ady E. u. 12. 2000 Utcai homlokzatok 

É-5 Danneberg-ház Ady E. u. 13. 2251/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-6 Dobrin-ház Ady E. u. 15. 2250 Utcai homlokzat 

É-7 Zerkowitz-ház 

(északi) 

Ady E. u. 33. 2174 Utcai homlokzat, utcai kerítés 

É-8 Zerkowitz-ház 

(déli) 

Ady E. u. 35. 2173 Utcai homlokzat, utcai kerítés 

É-9 Konold-ház Ady E. u. 37. 2172 Utcai homlokzat 

É-10 Hársfa-szálló Ady E. u. 37/a 2171 Utcai homlokzat 

É-11 Raffaeli-ház Ady E. u. 39. 2170 Utcai homlokzat 

É-12  Katzenbach-ház 

és egykori 

transzformátorhá

z 

Ady E. u. 41. 2168 Utcai homlokzatok, 

transzformátorház 

épülettömege 

É-13 lakóház Ady E. u. 43. 2097/12 Utcai homlokzatok 

É-14 lakóház Ady E. u. 43/a 2097/13 Utcai homlokzat 

É-15 lakóház Ady E. u. 43/b 2097/14 Utcai homlokzat 

É-16 lakóház Ady E. u. 43/c 2097/16 Utcai homlokzat 

É-17 Vasútállomás 

felvételi épület 

Ady E. u. 3774/1 Épülettömeg, homlokzatok, 

utascsarnok 

É-18 Méntelep (volt 

emelőgépgyár) 

Alkotmány u. 56. 4281 Épülettömeg, homlokzatok (2 

ny-i épület) 

É-19 Somogyi-kúria Alkotmány u. 60. 4292/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-20 Palini Ált. Iskola 

(Inkey-kastély) 

Alkotmány u. 81. 4080 Épülettömeg, homlokzatok 

É-21 Back-kastély Alkotmány u. 160. 4372 Épülettömeg, homlokzatok 

É-22 lakóház Arany J. u. 3. 917 Utcai homlokzat 

É-23 lakóház Arany J. u. 4. 980 Utcai homlokzat 

É-24 Bajor-ház Arany J. u. 12. 1001 Utcai homlokzatok 

É-25 lakóház Babochay u. 5. 3578 Utcai homlokzat 

É-26 lakóház Babochay u. 9. 3580 Utcai homlokzat 

É-27 lakóház Babochay u. 39. 3596 Utcai homlokzat 

É-28 lakóház Babochay u. 42. 3656 Utcai homlokzat 

É-29 lakóház Babochay u. 43. 3598 Utcai homlokzat és kapu 

É-30 lakóház Bajcsai u. 27. 6241 Épülettömeg, homlokzatok 

É-31 lakóház Bajcsai u. 41. 6249 Épülettömeg, homlokzatok, 

utcai kerítés 

É-32 lakóház Bajcsai u. 62. 5966 Épülettömeg, homlokzatok 

É-33 lakóház Bajcsy-Zs. u. 8/a 6643 Utcai homlokzat 

É-34 Sarlós Bajcsy-Zs. u. 63. 5357 Teljes objektum 



Boldogasszony 

templom 

É-35 Teutsch-villa Bajza u. 2. 2395 Épülettömeg, homlokzatok, 

Bajza u-i kapu 

É-36 Rácz-ház Batthyány u. 3. 2410/1-2 Utcai homlokzat 

É-37 Semál-kaszárnya Batthyány u. 10. 2338 Utcai homlokzat 

É-38 Tárnok-ház Batthyány u. 17. 2390 Utcai homlokzat 

É-39 lakóház Batthyány u. 18. 2296 Utcai homlokzat 

É-40 lakóház Batthyány u. 19. 2387/1-2 Utcai homlokzat és kapu 

É-41 lakóház Batthyány u. 23/a 2368 Utcai homlokzat 

É-42 lakóház Batthyány u. 24/a 2290 Utcai homlokzat 

É-43 Josifovits-ház Batthyány u. 29. 2362 Utcai homlokzat 

É-44 lakóház Csány L. u. 6. 2185 Utcai homlokzat 

É-45 Kozáry-ház Csány L. u. 8. 2190 Utcai homlokzat 

É-46 lakóház Csány L. u. 8/b 2192 Utcai homlokzat 

É-47 lakóház Csány L. u. 10. 2194 Utcai homlokzat 

É-48 lakóház Csány L. u. 12. 2195 Utcai homlokzat 

É-49 lakóház Csány L. u. 22. 2112 Utcai homlokzat 

É-50 Nagykanizsai 

Takarékpénztár 

Csengery u. 1-3. 2433/2 Utcai homlokzatok 

É-51 Első Magyar 

Általános 

Biztosító 

Csengery u. 2. 1942 Utcai homlokzatok, lépcsőház 

É-52 Kereskedelmi és 

Iparbank 

Csengery u. 4. 1943/4 Utcai homlokzat 

É-53 Vidor-ház Csengery u. 5. 2432/2 Utcai homlokzat 

É-54 Schreyer-ház Csengery u. 6. 1944 Utcai homlokzat 

É-55 Rapoch-ház Csengery u. 7. 2431/2-3 Utcai homlokzatok 

É-56 Bachrach-ház Csengery u. 8. 1945 Utcai homlokzatok 

É-57 lakóház Csengery u. 11. 2323 Utcai homlokzat 

É-58 Rosenfeld-ház Csengery u. 17. 2320 Utcai homlokzat 

É-59 Bettlheim-ház Csengery u. 20. 2263 Utcai homlokzat 

É-60 Lengyel-ház Csengery u. 22. 2231 Utcai homlokzatok 

É-61 Blau-ház Csengery u. 23. 2317/1 Utcai homlokzat 

É-62 Erdősy-ház Csengery u. 24. 2225 Utcai homlokzatok 

É-63 Weiss-ház Csengery u. 25. 2316 Utcai homlokzat 

É-64 Irmler-ház Csengery u. 27. 2315 Utcai homlokzat 

É-65 Fischel-ház Csengery u. 27/a 2314 Utcai homlokzatok 

É-66 Hencz-ház Csengery u. 29. 2306 Utcai homlokzatok 

É-67 Szalmai-ház Csengery u. 32. 2221 Utcai homlokzat 

É-68 Viosz-ház Csengery u. 35. 2292 Utcai homlokzat 

É-69 lakóház Csengery u. 36. 2219 Utcai homlokzat 

É-70 Evangélikus 

templom 

Csengery u. 37. 2289 Teljes objektum, utcai kerítés 

É-71 Fialovits-ház Csengery u. 39. 2287/1 Utcai homlokzat és kapu 

É-72 Mattosch-ház Csengery u. 40. 2217 Utcai homlokzat és kapu 

É-73 lakóház Csengery u. 66. 3699 Utcai homlokzat 

É-74 Lányi-ház 

(SZAKI) 

Csengery u. 67. 3674 Utcai homlokzat 

É-75 lakóház Csengery u. 78/b 3714 Utcai homlokzat és kapu 

É-76 lakóház Csengery u. 83. 3630 Utcai homlokzat 

É-77 MÁV fűtőház Csengery u. 84/d. 3774/18 Homlokzatok 

É-78 Hild-ház Deák tér 3. 2427/1 északi homlokzat 



É-79 Scherz-ház Deák tér 6. 2418/1 északi homlokzat 

É-80 Wellisch-ház Deák tér 9. 1213 déli homlokzat, kapu 

É-81 Pollák-ház Deák tér 10. 1211 déli homlokzat 

É-82 Bajer-ház Deák t.13. Kölcsey u. 4. 1209 Homlokzatok 

É-83 lakóház Dózsa Gy. u. 10. 716 Utcai homlokzat 

É-84 lakóház Dózsa Gy. u. 19. 477/1 Utcai homlokzat 

É-85 lakóház Dózsa Gy. u. 25. 480 Utcai homlokzat 

É-86 Szuknay-ház Dózsa Gy. u. 28. 815/1 Utcai homlokzat 

É-87 lakóház Dózsa Gy. u. 29-31. 482/2, 

483 

Utcai homlokzat 

É-88 Szántó-ház Dózsa Gy. u. 51. 496 Utcai homlokzatok 

É-89 lakóház Dózsa Gy. u. 53. 593 Utcai homlokzatok 

É-90 lakóház Dózsa Gy. u. 55. 594 Utcai homlokzat 

É-91 lakóház Dózsa Gy. u. 61. 599 Utcai homlokzat 

É-92 Varga-ház Dózsa Gy. u. 65. 602 Utcai homlokzat 

É-93 lakóház Dózsa Gy. u. 65/a 603 Utcai homlokzat 

É-94 József főherceg 

laktanya 

Dózsa Gy. u. 73-75. 623/1 

624 

Homlokzatok (4 épület), 

kapuzat, u-i kerítés 

É-95 lakóház Dózsa Gy. u. 76/a 1700 Utcai homlokzat 

É-96 lakóház Dózsa Gy. u. 114. 1760 Utcai homlokzat 

É-97 Volt laktanya 

épületei 

Egry J. u. 1. 622/1, 

622/2 

Homlokzatok (4 régi épület) 

É-98 Szegő-ház Eötvös tér 8. 1331/1 Déli és nyugati homlokzat 

É-99 Törvényház 

(Városháza) 

Erzsébet tér 7. 18 Keleti homlokzat 

É-100 Volt 

dohányraktár 

Erzs. t. 8. - Báthory 

u.2. 

17/2 épülettömeg 

É-101 Lőwi-ház Erzsébet tér 10. 3/1 keleti homlokzat 

É-102 Kaiser-ház Erzsébet tér 16. 989/1 délkeleti és délnyugati 

homlokzat 

É-103 Benzián-ház Erzsébet tér 17. 1167/1 Nyugati és északi homlokzat 

É-104 Arany Szarvas 

Szálló 

Erzsébet tér 18. 1168/1 Nyugati homlokzat 

É-105 Kis Szarvas 

Vendéglő 

Erzsébet tér 19. 1169 Nyugati homlokzat 

É-106 Szerb-ház Erzsébet tér 20. 1170/1 Nyugati homlokzat 

É-107 Ebenspanger-ház Erzsébet tér 21. 1173 Nyugati homlokzat 

É-108 Centrál Szálló Erzsébet tér 23. 1175 Nyugati és déli homlokzat 

É-109 Rosenfeld-ház Fő u. 4. 1953/1 Épülettömeg, utcai homl. 

(udvari átjáró) 

É-110 Weiser-ház Fő u. 9. 1189 Utcai homlokzat, I. emeleti 

szalon 

É-111 Bogenrieder-ház Fő u. 13. 1214/1 Utcai homlokzat 

É-112 Újváry-ház Fő u. 15. 1215 Utcai homlokzat 

É-113 Oszták-Magyar 

Bank 

Fő u. 16. 2438 Északi és nyugati homlokzat, 

lépcsőház 

É-114 Harkányi-ház Fő u. 17. 1216/1 Utcai homlokzat 

É-115 Rózsa Szálló Fő u. 21. 1220/4 Utcai homlokzat 

É-116 Keller-ház Fő u. 23. 1221 Utcai homlokzat 

É-117 Gábor Áron 

Laktanya pk. 

épület 

Garay u. 21. 649/55 Épülettömeg, homlokzatok 

É-118 Kiskanizsai 

Olvasókör 

Hajgató S. u. 1. 5270 Utcai homlokzatok, lépcsőház 



É-119 lakóház Homokkomáromi u. 12. 5348 Utcai homlokzat 

É-120 lakóház Homokkomáromi u. 37. 5301 Épülettömeg, homlokzatok 

É-121 lakóház Hunyadi u. 2. 1221 Utcai homlokzat 

É-122 lakóház Hunyadi u. 3. 1316 Épülettömeg, utcai homlokzat 

É-123 Református 

templom és 

parókia 

Kálvin tér 1. 1227 Temp. teljes objekt., parókia 

homlokzatok 

É-124 Miklósfai kápolna Kápolna tér 30348 Épülettömeg, homlokzatok 

É-125 Plihál-ház Katona J. u. 1. 2451 Utcai homlokzatok 

É-126 Pollák-ház Kinizsi u. 2/a 991 Utcai homlokzat 

É-127 lakóház Kinizsi u. 34. 941 Utcai homlokzat 

É-128 lakóház Kinizsi u. 45. 1065 Utcai homlokzat 

É-129 Tóth-ház Király u. 6. 2037 Utcai homlokzat 

É-130 Berger-ház Király u. 8. 2036 Utcai homlokzat 

É-131 vendéglő Király u. 13. 51/1 Utcai homlokzat 

É-132 Schulhof-ház Király u. 15. 49 Utcai homlokzat 

É-133 üzletház Király u. 21. 44 Utcai homlokzat 

É-134 társasház Király u. 22. 1994/3 Utcai homlokzat 

É-135 Tandor-ház Király u. 29. 39 Függőfolyosó-korlát 

É-136 Strém-ház Király u. 30. 1985/2 Utcai homlokzat 

É-137 Krausz-ház Király u. 34. 1975/1 Utcai homlokzat 

É-138 lakóház Királyi Pál u. 3. 1283/1-2 Utcai homlokzat és kapu 

É-139 lakóház Királyi Pál u. 5/a 1282 Utcai homlokzat 

É-140 lakóház Királyi Pál u. 5/b 1281 Utcai homlokzat 

É-141 Pusofszky-ház Kisfaludy u. 1/a 2241 Utcai homlokzat, utcai kerítés 

és kapu 

É-142 lakóház Kisfaludy u. 15. 2233 Utcai homlokzat 

É-143 Weisz-ház Kisfaludy u. 17/c 2312 Utcai homlokzat 

É-144 Vécsey-ház 

(óvoda) 

Kisfaludy u. 19. 2311 Utcai homlokzat és kapu 

É-145 Gonda-ház Kisfaludy u. 26. 2371 Utcai homlokzatok 

É-146 Sauer-ház Kisfaludy u. 27. 2386 Utcai homlokzat 

É-147 temetőkápolna Kiskanizsai temető 5941 Épülettömeg, homlokzatok 

É-148 Horváth-Juda 

mauzóleum 

Kiskanizsai temető 5941 Épülettömeg, homlokzatok 

É-149 Szent Márton 

(kórház-) kápolna 

Kossuth tér 2642 Teljes objektum 

É-150 Haiszer-ház Kölcsey u. 3. 1195/1 Utcai homlokzat 

É-151 lakóház Kölcsey u. 11. 1201 Utcai homlokzat 

É-152 Klein-ház Magyar u. 7. 984 Utcai homlokzat 

É-153 Volt általános 

iskola 

Nagyrác u. 26. 6574 Épülettömeg, homlokzatok 

É-154 lakóház Őrtorony u. 15. 5127/1 Épülettömeg, homlokzatok 

É-155 Volt általános 

iskola 

Petőfi u. 3. 2974 homlokzatok 

É-156 lakóház Petőfi u. 46. 1461 Utcai homlokzatok 

É-157 lakóház Rákóczi u. 15. 846 Utcai homlokzat 

É-158 Stern-ház Rozgonyi u. 1. 1148/1 Utcai homlokzatok 

É-159 irodaház Rozgonyi u. 1/b. 1150 Utcai homlokzat eredeti 

részletei 

É-160 lakóház Rozgonyi u. 6. 1164 Utcai homlokzat és kapu 

É-161 Sonnenberg-ház 

(ügyészség) 

Rozgonyi u. 8. 1163 Utcai homlokzat 



É-162 Bak és vidéke 

Takarékszövetkez

et 

Rozgonyi u. 9. 1155 Utcai homlokzat és kapu 

É-163 lakóház Rozgonyi u. 10. és 10/a 1162, 

1261 

Utcai homlokzat 

É-164 Rozgonyi 

Általános Iskola 

Rozgonyi u. 25. 1234 Utcai homlokzat, lépcsőház 

É-165 lakóház Rozmaring u. 11. 5716 Épülettömeg, homlokzatok 

É-166 Volt börtön 

(Szociális 

foglalkoztató) 

Sabján Gyula u. 3. 21/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-167 lakóház Semmelweis u. 4/b 2649 Épülettömeg, utcai 

homlokzatok 

É-168 lakóház Semmelweis u. 9. 2716 Utcai homlokzat 

É-169 lakóház Semmelweis u. 10. 2696 Utcai homlokzat 

É-170 lakóház Semmelweis u. 22. 2690 Utcai homlokzat 

É-171 Babochay-ház Sugár u. 2. (Fő u. 11.) 1190 Utcai homlokzatok 

É-172 Polgári Egylet Sugár u. 3. 1197 Utcai homlokzatok, díszterem 

É-173 Pannónia Szálló Sugár u. 4. 1186 Utcai homlokzat 

É-174 Irmler-ház Sugár u. 6. 1185/1 Utcai homlokzat 

É-175 Rotschild-ház Sugár u. 10. 1184 Utcai homlokzat 

É-176 Piarista 

Gimnázium 

Sugár u. 11. 1264, 

1265 

(4 épület) homlokzatok 

É-177 Blumenschein-

ház 

Sugár u. 12. 1159/1-2 Homlokzatok, utcai kerítés 

É-178 Szent Pompilius 

(piarista-) 

kápolna 

Sugár u. 13. 1266 Teljes objektum 

É-179 Volt Izraelita 

Nőegylet 

Sugár u. 14. 1157/1 Utcai homlokzatok 

É-180 Halvax-ház Sugár u. 15. 1287 Utcai homlokzat 

É-181 Zeneiskola Sugár u. 18. 1114 Utcai homlokzatok 

É-182 lakóház Sugár u. 22. 1106, 

1108 

Utcai homlokzat 

É-183 lakóház Sugár u. 24. 1105/1 Utcai homlokzat 

É-184 Mayer-ház Sugár u. 28. 1091 Utcai homlokzat 

É-185 lakóház Sugár u. 29. és 29/a 1525, 

1526 

Utcai homlokzat és kapu 

É-186 lakóház Sugár u. 30. 1081 Épülettömeg, homlokzatok 

É-187 lakóház Sugár u. 31. 1527 Utcai homlokzat 

É-188 lakóház Sugár u. 32. 1080 Utcai homlokzat 

É-189 lakóház Sugár u. 34. 1079 Utcai homlokzat 

É-190 Knausz-ház Sugár u. 36. 1078 Utcai homlokzat 

É-191 lakóház Sugár u. 37. 1530 Utcai homlokzat és kapu 

É-192 lakóház Sugár u. 40/a 1044 Utcai homlokzat 

É-193 lakóház Sugár u. 40/b 1043 Utcai homlokzat 

É-194 lakóház Sugár u. 42. 1039 Utcai homlokzat 

É-195 Haba-ház Sugár u. 43. 1638 Utcai homlokzat 

É-196 lakóház Sugár u. 44-44/a. 1037 Utcai homlokzat 

É-197 lakóház Sugár u. 45. 1639 Utcai homlokzat 

É-198 lakóház Sugár u. 47-47/a 1640, 

1641 

Utcai homlokzat 

É-199 lakóház Sugár u. 48. 1032 Utcai homlokzat 

É-200 lakóház Sugár u. 49. 1642 Utcai homlokzat 



É-201 lakóház Sugár u. 51. 1643 Utcai homlokzat 

É-202 Brunics-ház Sugár u. 53. 1644 (2 épület) Utcai homlokzatok 

É-203 lakóház Sugár u. 54. 1022 Utcai homlokzat és kapu 

É-204 lakóház Sugár u. 60. 1017 Utcai homlokzat 

É-205 Krátky-ház Sugár u. 66. 1012/2 Utcai homlokzat 

É-206 lakóház Sugár u. 68. 1009 Utcai homlokzat 

É-207 lakóház Sugár u. 72. 1005 Utcai homlokzat 

É-208 lakóház Szabadhegy u. 37. 13522/5 Utcai homlokzat 

É-209 Kőnig-ház Széchenyi tér 14. 2437 Déli és nyugati homlokzat 

É-210 lakóház Szemere u. 3. 2166 Utcai homlokzat 

É-211 Deák-ház Szemere u. 4/b 2099 Utcai homlokzat 

É-212 lakóház Szemere u. 4/c 2100 Utcai homlokzat 

É-213 lakóház Szemere u. 5. 2165 Utcai homlokzat 

É-214 lakóház Szemere u. 5/a 2164 Utcai homlokzat 

É-215 lakóház Szemere u. 7/b 2161 Utcai homlokzat 

É-216 lakóház Szemere u. 8. 2107 Utcai homlokzat 

É-217 lakóház Szemere u. 9. 2160 Utcai homlokzat és kapu 

É-218 Volt iskola Dr. Szentendrey u. 1/b 30302/2 Északi és nyugati homlokzat 

É-219 Szent Flórián 

kápolna 

Szent Flórián tér 6048/2 Teljes objektum 

É-220 Sauer-ház Szent Imre u. 5, 5/a 2269, 

2270 

Utcai homlokzat 

É-221 Kohn-ház Szent Imre u. 7. 2267 Utcai homlokzat 

É-222 Marton-ház Szent Imre u. 8. 2253 Utcai homlokzat 

É-223 üzletház Szent Imre u. 9. 2265 Utcai homlokzatok 

É-224 Pollák-ház Szent Imre u. 10. 2254 Utcai homlokzat 

É-225 Hoch-ház Szent Imre u. 12. 2255 Utcai homlokzat 

É-226 Volt óvoda Szent Imre u. 14. 2256 Utcai homlokzat 

É-227 víztorony Teleki u. 3107 Épülettömeg, homlokzatok 

É-228 temetőkápolna Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-229 Takács-

mauzóleum 

Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-230 Bendekovich-

Csóka 

mauzóleum 

Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-231 Kudich-

mauzóleum 

Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-232 Szeiler-

mauzóleum 

Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-233 Hirlander-

mauzóleum 

Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-234 Haba-mauzóleum Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-235 Eperjesy-

mauzóleum 

Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-236 Horváth-

mauzóleum 

Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-237 ravatalozó Tripammer u. temető 3475 Épülettömeg, homlokzatok 

É-238 Transdanubia 

irodaház 

Vár u. 8. 4936 Utcai homlokzat 

É-239 Volt tsz-iroda Varasdi u. 67. 6080 Utcai homlokzat 

É-240 Volt kereskedelmi 

iskola 

Zrínyi u. 33. 1950 Utcai homlokzat 

É-241 Zrínyi Általános Zrínyi u. 38. 2275 Régi épületrész utcai homlokzai 



iskola 

É-242 Bettelheim-ház Zrínyi u. 43. 2430/1 Utcai homlokzat 

É-243 Breuer-ház Zrínyi u. 46. 2325 Utcai homlokzat 

É-244 Deutsch-ház Zrínyi u. 50. és 50/a. 2327, 

2328 

Utcai homlokzat 

É-245 lakóház Zrínyi u. 53. 2417 Utcai homlokzat 

É-246 Volt evangélikus 

iskola 

Zrínyi u. 56. 2332 Utcai homlokzat 

É-247 Tersánczky-ház Zrínyi u. 58. 2333 Utcai homlokzat 

Nagykanizsa, külterület 

É-248 présház Cserfői-hegy 10349 Épülettömeg, homlokzatok 

É-249 Szent Anna 

kápolna 

Cserfői-hegy 10360 Épülettömeg, homlokzatok 

É-250 présház Cserfői-hegy 10380 Épülettömeg, homlokzatok 

É-251 présház Cserfői-hegy 10383 Épülettömeg, homlokzatok 

É-252 présház Cserfői-hegy 10397/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-253 présház Cserfői-hegy 10398 Épülettömeg, homlokzatok 

É-254 présház Cserfői-hegy 10437/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-255 présház Cserfői-hegy 10445 Épülettömeg, homlokzatok 

É-256 présház Cserfői-hegy 10456 Épülettömeg, homlokzatok 

É-257 présház Cserfői-hegy 10457 Épülettömeg, homlokzatok 

É-258 présház Cserfői-hegy 10459 Épülettömeg, homlokzatok 

É-259 présház Cserfői-hegy 10465/3 Épülettömeg, homlokzatok 

É-260 présház Cserfői-hegy 10503 Épülettömeg, homlokzatok 

É-261 présház Cserfői-hegy 10558 Épülettömeg, homlokzatok 

É-262 présház Cserfői-hegy 10645/4 Épülettömeg, homlokzatok 

É-263 présház Förhénc-hegy 11667/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-264 présház Förhénc-hegy 11708 Épülettömeg, homlokzatok 

É-265 présház Förhénc-hegy 11720/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-266 présház Förhénc-hegy 11760 Épülettömeg, homlokzatok 

É-267 présház Förhénc-hegy 11785 Épülettömeg, homlokzatok 

É-268 présház Förhénc-hegy 11797 Épülettömeg, homlokzatok 

É-269 présház Förhénc-hegy 11801 Épülettömeg, homlokzatok 

É-270 présház Förhénc-hegy 11811 Épülettömeg, homlokzatok 

É-271 présház Förhénc-hegy 11831 Épülettömeg, homlokzatok 

É-272 présház Förhénc-hegy 11839 Épülettömeg, homlokzatok 

É-273 Csúcsi (Steszlin-) 

kápolna 

Kiskanizsai lőtér 0366/6 Épülettömeg, homlokzatok 

É-274 Szent Bertalan 

kápolna 

Látó-hegy, Kilátói út 21534 Épülettömeg, homlokzatok 

É-275 Szentháromság 

kápolna 

Nagybagolai-hegy 20942 Épülettömeg, homlokzatok 

É-276 Szent György 

kápolna 

Szentgyörgyvári-hegy 32093 Épülettömeg, homlokzatok 

É-277 présház Újförhénc-hegy 11941 Épülettömeg, homlokzatok 

É-278 présház Újförhénc-hegy 11950 Épülettömeg, homlokzatok 

É-279 présház Újförhénc-hegy 11964, 

11965 

Épülettömeg, homlokzatok 

É-280 présház Újförhénc-hegy 11979/4 Épülettömeg, homlokzatok 

É-281 présház Újförhénc-hegy 11980 Épülettömeg, homlokzatok 

É-282 présház Újförhénc-hegy 12006/3 Épülettömeg, homlokzatok 

É-283 présház Újförhénc-hegy 12023 Épülettömeg, homlokzatok 

É-284 présház Vajdacserfő 10243 Épülettömeg, homlokzatok 



É-285 présház Vajdacserfő 10258 Épülettömeg, homlokzatok 

É-286 présház Vajdacserfő 10316 Épülettömeg, homlokzatok 

 

Nagykanizsa MAORT telep 

Szám Megnevezés Cím (utca, házszám) Hrsz. Védett érték 

É-287 lakóház Maort u. 3. 3507 Épülettömeg, homlokzatok 

É-288 lakóház Maort u. 4. 3528 Épülettömeg, homlokzatok 

É-289 lakóház Maort u. 5. 3508 Épülettömeg, homlokzatok 

É-290 lakóház Maort u. 6. 3529 Épülettömeg, homlokzatok 

É-291 lakóház Maort u. 7. 3510 Épülettömeg, homlokzatok 

É-292 lakóház Maort u. 8. 3532 Épülettömeg, homlokzatok 

É-293 lakóház Maort u. 9. 3511 Épülettömeg, homlokzatok 

É-294 lakóház Maort u. 10. 3533 Épülettömeg, homlokzatok 

É-295 lakóház Maort u. 11. 3512 Épülettömeg, homlokzatok 

É-296 lakóház Maort u. 12. 3536 Épülettömeg, homlokzatok 

É-297 lakóház Maort u. 13. 3514 Épülettömeg, homlokzatok 

É-298 lakóház Maort u. 14. 3538 Épülettömeg, homlokzatok 

É-299 lakóház Maort u. 15. 3515 Épülettömeg, homlokzatok 

É-300 lakóház Maort u. 16. 3541 Épülettömeg, homlokzatok 

É-301 lakóház Maort u. 17. 3516 Épülettömeg, homlokzatok 

É-302 lakóház Maort u. 18. 3542 Épülettömeg, homlokzatok 

É-303 lakóház Maort u. 19/1-4 3518 Épülettömeg, homlokzatok 

É-304 lakóház Maort u. 22. 3547 Épülettömeg, homlokzatok 

É-305 lakóház Olaj u. 3. 3527 Épülettömeg, homlokzatok 

É-306 lakóház Olaj u. 4. 3554 Épülettömeg, homlokzatok 

É-307 lakóház Olaj u. 5. 3530 Épülettömeg, homlokzatok 

É-308 lakóház Olaj u. 6. 3555 Épülettömeg, homlokzatok 

É-309 lakóház Olaj u. 7. 3531 Épülettömeg, homlokzatok 

É-310 lakóház Olaj u. 8. 3556 Épülettömeg, homlokzatok 

É-311 lakóház Olaj u. 9. 3534 Épülettömeg, homlokzatok 

É-312 lakóház Olaj u. 10. 3557 Épülettömeg, homlokzatok 

É-313 lakóház Olaj u. 11. 3535 Épülettömeg, homlokzatok 

É-314 lakóház Olaj u. 12. 3558 Épülettömeg, homlokzatok 

É-315 lakóház Olaj u. 13. 3539 Épülettömeg, homlokzatok 

É-316 lakóház Olaj u. 14. 3560 Épülettömeg, homlokzatok 

É-317 lakóház Olaj u. 15. 3540 Épülettömeg, homlokzatok 

É-318 lakóház Olaj u. 16. 3561 Épülettömeg, homlokzatok 

É-319 lakóház Olaj u. 17. 3543 Épülettömeg, homlokzatok 

É-320 lakóház Olaj u. 18. 3562 Épülettömeg, homlokzatok 

É-321 lakóház Olaj u. 19. 3545 Épülettömeg, homlokzatok 

É-322 lakóház Olaj u. 20. 3563 Épülettömeg, homlokzatok 

É-323 lakóház Olaj u. 21. 3546 Épülettömeg, homlokzatok 

É-324 lakóház Olaj u. 21/a. 3551/2 Épülettömeg, homlokzatok 

É-325 lakóház Olaj u. 22. 3565/1 Épülettömeg, homlokzatok 

É-326 lakóház Olaj u. 24. 3566/1 Épülettömeg, homlokzatok 

É-327 lakóház Papp S. sétány 2. 3492 Épülettömeg, homlokzatok 

É-328 lakóház Papp S. sétány 4. 3491 Épülettömeg, homlokzatok 

É-329 lakóház Papp S. sétány 6. 3490 Épülettömeg, homlokzatok 

É-330 lakóház Papp S. sétány 8. 3489 Épülettömeg, homlokzatok 

É-331 lakóház Papp S. sétány 10. 3488 Épülettömeg, homlokzatok 

É-332 lakóház Vécsey u. 5. 3497 Épülettömeg, homlokzatok 

É-333 lakóház Vécsey u. 7. 3496 Épülettömeg, homlokzatok 

É-334 lakóház Vécsey u. 8. 3607 Épülettömeg, homlokzatok 



É-335 lakóház Vécsey u. 9. 3495 Épülettömeg, homlokzatok 

É-336 lakóház Vécsey u. 10. 3606 Épülettömeg, homlokzatok 

É-337 lakóház Vécsey u. 11. 3494 Épülettömeg, homlokzatok 

É-338 lakóház Vécsey u. 12. 3605 Épülettömeg, homlokzatok 

É-339 lakóház Vécsey u. 13. 3493 Épülettömeg, homlokzatok 

É-340 lakóház Vécsey u. 14. 3553 Épülettömeg, homlokzatok 

É-341 lakóház Vécsey u. 16. 3526 Épülettömeg, homlokzatok 

É-342 lakóház Vécsey u. 18. 3525 Épülettömeg, homlokzatok 

É-343 lakóház Vécsey u. 20. 3506 Épülettömeg, homlokzatok 

É-344 lakóház Vécsey u. 22. 3505 Épülettömeg, homlokzatok 

 

Helyi védelem alatt álló szobrok, emlékművek 

Szám: Megnevezés: Cím: Hrsz: 

SZ-1 Pallosjog Ady E. u. 1. homlokzatán 1958 

SZ-2 Vasember Ady E. u. 2. 1961 

SZ-3 Aradi vértanúk, Batthyány Ady E. u. 2. udvar 1961 

SZ-4 Csokonai Vitéz Mihály Ady E. u. 2. árkád 1961 

SZ-5 Thury György Ady Endre u. 29. 2176/2 

SZ-6 Cserháti Sándor Ady E. u. 74. Cserháti Sz. Isk. 3761/1 

SZ-7 Fiatal pár szőlővesszővel Ady E. u. 74. Cserháti Sz. Isk. 3761/1 

SZ-8 Brémai muzsikusok Attila u. óvoda 2986/1 

SZ-9 I. világháborús hősi eml. Bagoly u. (Bagola) 20092/5 

SZ-10 Mária Bagoly u. 20. 20081 

SZ-11 Jézus szíve Bajcsy-Zs. u. 63. templomkert 5357 

SZ-12 kopjafa Bajcsy-Zs. u. 67. Ált. Isk. 5359/4 

SZ-13 Olajmunkás Berzsenyi lakótelep 1363/52 

SZ-14 Bősze Kálmán kopjafa Bősze köz 3581/1 

SZ-15 Díszkút kisfiúval Csengery u. (uszoda előtt) 3485 

SZ-16 Vasutas emlékmű Csengery u. MÁV 3774/18 

SZ-17 kopjafa Csengery u. 111. Sörgyár 3799 

SZ-18 Emlékfal (Kezek) Csengery u. 117. előtt 3866/10 

SZ-19 Szent Orbán Cserfői-hegy bejárata 10421 

SZ-20 Ivó zsiráf Csokonai u. (Kőrösi Ált. Isk.) 3074 

SZ-21 Kőrösi-Csoma S. kopjafa Csónakázó-tó park 0117/3 

SZ-22 48. Közös Gyalogezred eml. Deák F. tér 2434 

SZ-23 Turul és országzászló Deák F. tér 2434 

SZ-24 Széchenyi István Deák F. tér 2434 

SZ-25 I. világháborús hősi eml. Egerszegi u. (Korpavár) 7621/4 

SZ-26 Nagy-Magyarország eml. Eötvös tér 1939/1 

SZ-27 Fiatalok a szélben Eötvös tér 1939/1 

SZ-28 Deák Ferenc /másolat/ Eötvös tér 1939/1 

SZ-29 17. hosszúsági kör Eötvös tér 1939/1 

SZ-30 Család Eötvös tér 2968/6 

SZ-31 20. Honvéd gyalogezred eml. Erzsébet tér 1/2 

SZ-32 Szent István Erzsébet tér 7. Városháza lh. 18 

SZ-33 Szt. Borbála Múzeum tér 2/b. 1174/3 

SZ-34 Zsidó mártírok eml. Fő u. 6. 1951/2 

SZ-35 Lámpás-tartó fiú Fő u. 8. Bazár-udvar lh. 1948 

SZ-36 Közl. baleset kopjafa Hevesi utca 1839/4 

SZ-37 Kígyó Hevesi u. (Ált. Iskola előtt) 3053/5 

SZ-38 kopjafa Hunyadi u. 18. Sz. Isk. 1241 

SZ-39 Leány földgömbön Huszti tér 1. Globus-ház 1350 

SZ-40 Várkapu eml. Thury sz. Ifjúsági park 4918/7 



SZ-41 Cigány holocaust eml. Ifjúsági park 4918/7 

SZ-42 Anya Kossuth tér 17. 2643 

SZ-43 Szent Flórián Kápolna tér 20. 30343/2 

SZ-44 Oszlop Kápolna tér 20. 30343/2 

SZ-45 Szent Miklós Kápolna tér (Miklósfa) 30340 

SZ-46 Dr. Szentendrey Edgár Kápolna tér 20. 30343/2 

SZ-47 Szent Rozália Kiskanizsai temető 5941 

SZ-48 Kossuth Lajos /másolat/ Kossuth tér 2482 

SZ-49 kopjafa Kossuth tér, Tűzoltóság előtt 2482 

SZ-50 Szent Flórián Kossuth t. 25. Tűzoltóság 2483 

SZ-51 Szent András Magyar u. 24. 139 

SZ-52 I. világháborús hősi eml. Miklósfai u. (Miklósfa) 30309 

SZ-53 Szent Mór Mórichelyi-hegy 31099 

SZ-54 Glóbusz Múzeum tér 1181/2 

SZ-55 Kaán Károly Múzeum tér 6. Zalaerdő 1183/2 

SZ-56 Barthos Gyula Múzeum tér 6. Zalaerdő 1183/2 

SZ-57 Milleniumi emlékkő Nagyrác u. 6586/3 

SZ-58 1956-os emlékmű 56-os emlékkert 1207 

SZ-59 kopjafa 56-os emlékkert 1207 

SZ-60 Orbán Nándor szobor 56-os emlékkert 1207 

SZ-61 Hősi emlékmű Palini temető 4122 

SZ-62 Kislány szökőkúttal Platán sor 2968/2 

SZ-63 Csikó Platán sori óvoda előtt 2950/1 

SZ-64 Szt. Simon Rigó út 20706 

SZ-65 Hősi emlékmű Sandi u. 20348/4 

SZ-66 Táncosnők Sétakert 3485 

SZ-67 Strém Kálmán Sugár u. 5. Medgyaszay-ház 1205 

SZ-68 Zemplén Győző Sugár u. 9. Batthyány Gimn. 1244 

SZ-69 Batthyány Lajos Sugár u. 9. Batthyány Gimn. 1244 

SZ-70 kopjafa Sugár u. 9. Batthyány Gimn. 1244 

SZ-71 Repülő Sugár u. 9. Batthyány Gimn. 1244 

SZ-72 Szépséges Anyácska Sugár u. 11. 1264 

SZ-73 Kovásznai kopjafák Széchenyi tér 2436 

SZ-74 Térplasztika Széchenyi tér 2436 

SZ-75 Tiszta öröm Széchenyi tér 2449/7 

SZ-76 II. világháborús hősi eml. Széchenyi tér 2436 

SZ-77 Hevesi Sándor Széchenyi tér 3-5. (HSMK) 2449/2 

SZ-78 Hun vitéz és leány Székelykert 3063/30 

SZ-79 kopjafa Székelykert 3063/30 

SZ-80 Kis Szent Teréz Szekeres u. 2. Kórház 2639 

SZ-81 Dr. Szekeres József Szekeres u. 2. Kórház 2639 

SZ-82 Dr. Takách Zoltán Szekeres u. 2. Kórház 2639 

SZ-83 Szent György Szent György út 32176 

SZ-84 II. világháborús emlékmű Templom tér (Kiskanizsa) 5359/1 

SZ-85 Thury György Thury tér 3067/4 

SZ-86 I. világháborús hősi eml. Törökvári u. (Bajcsa) 40134/2 

SZ-87 I. világháborús hősi emlékmű + 

1004 db katonai síremlék 

Tripammer utcai temető 3475 

SZ-88 Szovjet hősi emlékmű + 

szovjet és bolgár katonai sírok 

Tripammer utcai temető 3475 

SZ-89 II. világháborús emlékmű Tripammer utcai temető 3475 

SZ-90 Orosz katona Tripammer utcai temető 3475 

SZ-91 Doni kopjafa Tripammer utcai temető 3475 



SZ-92 Katonák kopjafája Tripammer utcai temető 3475 

SZ-93 Temesvári kopjafa Tripammer utcai temető 3475 

SZ-94 Újítók Vár u. 9. DKG 4907/4 

SZ-95 Thury György Vár u. 9. DKG 4907/7 

SZ-96 Dr. Falk Miksa Vár u. 9. DKG 4907/4 

SZ-97 díszkút Vár u. 9. DKG 4907/4 

SZ-98 Mária Zárda u. 2059/5 

SZ-99 kopjafa Zrínyi u. 18/a. egyetem 2027 

SZ-100 Úttörő Zrínyi u. 18/a. egyetem 2027 

SZ-101 Ülő fiú Zrínyi M. u. 18/a. egyetem 2027 

SZ-102 Zrinyi Miklós Zrínyi M. u. 40/a. (Zrínyi Isk) 2275 

SZ-103 Testvérvárosok kútja Erzsébet tér 1/2 

SZ-104 Középkori vár- és városmakett Erzsébet tér 1/2 

SZ-105 Erzsébet királyné Erzsébet tér 1/2 

SZ-106 Thury György Ady Endre u. 29. 2176/2 

SZ-107 Gábor Áron Garay u. 21. 649/55 

SZ-108 Gróf Bethlen István Erzsébet tér 1/2 

SZ-109 Szent Mihály szobor Kiskanizsai templomkert 5357 

 

Helyi védelem alatt álló keresztek 

Szám: Megnevezés: Cím: Hrsz: 

K-1  Alkotmány u. (Kalász u. sarok) 4235 

K-2 temetői kereszt Bagolai temető 20001 

K-3  Bagoly u. 51. előtt 20092/5 

K-4  Bagoly u. 22. 20080 

K-5  Bagoly u. 98. 20027 

K-6 temetői kereszt Bajcsai temető 40056 

K-7 Horváth György sírkeresztje Bajcsai temető 40056 

K-8 Koósz-sír mögötti kereszt Bajcsai temető 40056 

K-9 ifj. Grabant István sírkeresztje Bajcsai temető 40056 

K-10 Sznopek Istvánné sírkeresztje Bajcsai temető 40056 

K-11  Bajcsy-Zs.u. (Varasdi u. sarok) 5191/3 

K-12  Bajcsy-Zs.u. (Rozmaring u.sar.) 5585/5 

K-13  Bajcsy-Zs. u. 63. (templomkert) 5357 

K-14  Csákányháza (Kisfakos észak) 085 

K-15  Cserfő déli bejárata 10420 

K-16  Cserfői kápolna mellett 10360 

K-17  Csiky G. u. (Miklósfai u. sarok) 30105 

K-18  Damjanich u. 2/a (Kisfakos) 20308 

K-19  Egerszegi u. 32. előtt 7622/3 

K-20  Egerszegi u. 20. előtt 7622/1 

K-21  Herkules u. 38. előtt 4310/4 

K-22  Honvéd u. 1835 

K-23  Hunyadi tér 6045/6 

K-24  Jakabkúti u. 88. 6442 

K-25  Kápolna tér 30348 

K-26  Keresztfai út északi vége 20772 

K-27  Kiscserfő 10719 

K-28  Kiscserfő déli végén 10806/3 

K-29 temetői kereszt Kisfakosi temető 20386 

K-30  Kishegyi út 32433 

K-31  Kishegyi út déli vége 02205 

K-32 temetői kereszt (bejáratnál) Kiskanizsai temető 5941 



K-33 Plánder János sírkeresztje Kiskanizsai temető 5941 

K-34 temetői kereszt (Horváth 

mauzóleumtól D) 

Kiskanizsai temető 5941 

K-35 Rózsa Károly sírkeresztje 

(gyalogút végén NY) 

Kiskanizsai temető 5941 

K-36 sírkereszt (gyalogút végén K, 

Tislér mellett É) 

Kiskanizsai temető 5941 

K-37  Kismező u. folyt. 0378/4 

K-38  Kisrác u. - Nagyrác u. elágazás 6586/3 

K-39  Kisrác u. (Felsőtemető u. sarok) 6633 

K-40  Korpavári temető 0529 

K-41  Kossuth tér (Bagolai sor sarok) 2482 

K-42  Látóhegy 21746 

K-43  Miklósfai u. 30123/3 

K-44 temetői kereszt Miklósfai temető 30198 

K-45  Mórichelyi-hegy 31099 

K-46  Nagybagolai út 31512 

K-47  Nagyrác u. 11. előtt 6586/3 

K-48  Öregförhénc déli végén 11774/2 

K-49  Öregförhénc közepén 11720/1 

K-50  Öregförhénci kápolnakert 11670 

K-51  Palini buszforduló 4204 

K-52 temetői kereszt Palini temető 4122 

K-53  Pápai u. (Bajcsai u. sarok) 6276 

K-54  Pápai u. (Alsótemető u. sarok) 6276 

K-55  Petőfi u. 1762 

K-56  Rigó út (Pintérgyepű) 20706 

K-57  Rózsa u. 3069/1 

K-58 temetői kereszt Sánci temető 3174 

K-59  Szabadhegy u. (major) 047/11 

K-60  Szabadhegy u. 76. előtt 13468/2 

K-61  Székelykert 3063/30 

K-62  Szentendrei E. u. végén 02215 

K-63  Dr. Szentendrei u. 6. 30216/1 

K-64  Szent Flórián tér 6048/3 

K-65  Szent György úti káp. mellett 32092 

K-66  Szent Rókus u. (Őrtorony. u. s.) 5190 

K-67  Szepetneki u. 29. előtt 6044/1 

K-68  Szőlősgazda út déli végén 20990/2 

K-69  Szőlősgazda út (káp. mellett) 20941/2 

K-70  Táncsics tér 2806 

K-71  Teleki u. 2924/1 

K-72  Törökvári u. 30. előtt 40217 

K-73  Törökvári u. kultúrház előtt 40084/1 

K-74  Törökvári u. 110. előtt 40088 

K-75  Törökvári u. buszforduló mellett 40088 

K-76 Görög-keleti emlékkereszt Tripammer u. volt ortodox tem. 3471/4 

K-77 temetői kereszt Tripammer utcai temető 3475 

K-78 temetői kereszt Tripammer u-i tem. (káp.előtt) 3475 

K-79 Német katonai temetői kereszt 

+ német katonai síremlékek 

Tripammer utcai temető 3475 

K-80 Doni emlékkereszt Tripammer utcai temető 3475 

K-81  Újförhénc déli végén 12066 



K-82  Úttörő u. (Sánci káp. mellett) 3128 

K-83  Vajdacserfő déli végén 10174 

K-84  Cserfői útelágazás 0637/2 

K-85  Zárda u. Alsótemplom mellett 2059/5 

K-86  61. út (Kisfakosi elágazás) 051 

K-87  5804 út (Jankapusztai elág.) 02097 

K-88  7511 út (Raktárház u. sarok) 0628/142 

K-89 fém-kereszt Korpavár nyugati vége 0524 

K-90  fakereszt Szent György út déli végén 32176 

 

Helyi védelem alatt álló faliképek, domborművek, mozaikok 

Szám: Megnevezés: Cím: Hrsz: 

F-1 Emberpár /gobelin Ady E. u. 2. Házasságkötő t. 1961/1 

F-2 Égigérő fa /gobelin Ady E. u. 2. Házasságkötő t. 1961/1 

F-3 Triptichon /tűzzománc Ady E. u. 2. Házasságkötő 1961/1 

F-4 Hild-érem /ker. domb. Ady E. u. 2. kapualj 1961/1 

F-5 Kompozíció /mozaik Ady E. u. 11. előtér 2272 

F-6 125 éves a Déli-vasút /kő 

domb. 

Ady E. u. Vasútállomás 3774 

F-7 Mese /mozaik Bajcsy-Zs. u. 67. Ált. Isk. 5359/4 

F-8 városcímerek Csengery u. 1-3. 2433/2 

F-9 Deák Ferenc /bronz dm. Deák tér 5. 2419 

F-10 kompozíció /fa intarzia Széchenyi tér 3-5. HSMK 2449/2 

F-11 városcímer Erzsébet tér 7. Városháza 18 

F-12 Csány László /bronz dm. Erzsébet tér 9. 2 

F-13 Antik fejek (2 db) /gipsz dm. Fő u. 6. 1952 

F-14 Honfoglalás /sgraffito Gábor Á. u. volt laktanya 649/41 

F-15 Plasztikai díszak (3 db) /ker. 

domb. 

Huszty tér 1. 1350 

F-16 Gépészek /kő domb. Petőfi u. 5. 2978 

F-17 Mária /kő domb. Petőfi u. 49. 1792 

F-18 Űrhajós /mozaik Platán sor 1. Mező F. Gimn. 2969 

F-19 Antik fejek (2 db) /gipsz dm. Sugár u. 2. kapualj 1190 

F-20 Landler Jenő /kő domb Sugár u. 9. Batthyányi Gimn. 1244 

F-21 Deák Ferenc /bronz dm. Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1265 

F-22 Kompozíció /mozaik Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1265 

F-23 Utolsó vacsora /festmény Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1265 

F-24 Farkas Ferenc /bronz dm. Sugár u. 18. Zeneiskola 1114 

F-25 Kompozíció /gobelin Széchenyi tér 3-5. HSMK 2449/2 

F-26 Múzsák /tűzzománc Széchenyi tér 3-5. HSMK 2449/2 

F-27 Négy évszak / ker. domb. Széchenyi t. 3-5. HSMK 2449/2 

F-28 Szt. Apollónia /falikép Széchenyi t. 14. 2437 

F-29 Orvoslás története /tűzzománc Szekeres J. u. Kórház Seb.O. 2639 

F-30 Tavasz /falikép Szekeres J. u. Kórház Intenz.O. 2639 

F-31 Szt. Kozma és Damján / 

tűzzománc 

Szekeres J. u. Kórház Dial. 2639 

F-32 Bajcsai vár /bronz dm. Törökvári u. templom 40175/4 

F-33 Ifjú munkás /falgrafika Vár u. 9. DKG 4907/4 

F-34 Történelmi tabló /mozaik Vár u. 9. DKG 4907/7 

F-35 Kompozíció /mozaik Vár u. 9. DKG 4907/4 

F-36 Nappal és éjszaka /mozaik Zrínyi M. u. 16/a. Egyetem 2027 

F-37  Batthyány címer Erzsébet tér 1. 1961 

F-38  Kálvin János dombormű Kálvin téri templom 1227 



F-39  Gépipari technikum dombormű Sugár u. 11. 1264 

 

Helyi védelem alatt álló emléktáblák 

Szám: Megnevezés: Cím: Hrsz: 

T-1 Harangjáték adományozói Ady E. u. 1. 1958 

T-2 Rákóczi, Bocskai, Balassi Ady E. u. 2. (Vasemberház árk) 1961 

T-3 Magyar szabadságharc Ady E. u. 9. (Zrínyi Ált. Isk.) 2275 

T-4 Petrekovics-Perjés István Ady E. u. 10. (Posta) 1965/1 

T-5 Pék Pál Ady E. u. 12. 2000 

T-6 Thury György Ady E. u. 29. (Thury Gy. Szk.I.) 2176/2 

T-7 osztálynévsor Ady E. u. 74. (Cserháti Sz.I) 3761/1 

T-8 Zsidó mártírok Ady E. u. Vasútállomás 3774/1 

T-9 Kényszermunkára elhurcoltak Ady E. u. Vasútállomás 3774/1 

T-10 Durgó Ilona Alkotmány u. 49. 4153 

T-11 I. és II. világháború áldozatai Bajcsy-Zs. u. 63. Temp. előtér 5357 

T-12 A templom építéséhez 

adományozók 

Bajcsy-Zs. u. 63. Temp. előtér 5357 

T-13 Első Magyar Általános Biztosító Csengery u. 2. kapualj 1942 

T-14 Fejtő Ferenc Csengery u. 22. 2231 

T-15 I. világháború hősi halottai Csengery u. 37. (Ev. temp.) 2289 

T-16 Evangélikus gyülekezeti otthon Csengery u. 37. udvari épület 2289 

T-17 Fialovits Béla Csengery u. 39. 2287/1 

T-18 Polai János Csengery u. MÁV-fűtőház 3774/10 

T-19 Internálótábor foglyai Csengery u. 88. fsz. folyosó 3775/2 

T-20 volt honvédkórház Csengery u. 115. 3866/10 

T-21 Kazanlaki rózsák Deák tér, parkban 2434 

T-22 Wlassich Antal és Wlassich 

Gyula 

Deák tér 1. 2433/2 

T-23 Nagy Gáspár Deák tér 6. 2418/1 

T-24 20-as és 48-as Gyalogezred (2 

db) 

Deák tér, Felső-templom 2435 

T-25 17-es, 47-es Gyalogezred, 9-es 

Tüzérezred 

Deák tér, Felső-templom 2435 

T-26 József fhg. laktanya Dózsa u. 73-75. díszkapu 623/1 

T-27 Dr. Bedő Albert Erkel u. 9-11. 1658/12 

T-28 1956 Erzsébet tér 1. 1961 

T-29 Zöld kereszt Erzsébet tér 2. 1967 

T-30 Bolyai János Erzsébet tér 9. előcsarnok 2 

T-31 Strém Kálmán Erzsébet tér 11. 6 

T-32 Fáy András Fáy A. u. 1712 

T-33 Zsidó mártírok (2 kőoszlop + 

tábla) 

Fő utca 6. zsinagóga 1951/1 

T-34 Winkler Ernő Fő u. 6. 1952 

T-35 Löw Lipót Fő u. 6. 1952 

T-36 Hevesi Sándor Fő utca 8. 1948 

T-37 I. világháború hősi halottai Hajgató S. u. 1. Olvasókör 5270 

T-38 Kádár Lajos Kálvin tér, Ref. templom 1227 

T-39 Halis István Kálvin t. 4. Könyvtár 1204 

T-40 Halis István lakóháza Kálvin t. 4. Könyvtár rakt. 1204 

T-41 Dr. Sabján Gyula Király u. 47. 27/1 

T-42 SZORAKÉSZ Kisfaludy u. 23. 2308/1 

T-43 Kölcsey u. Kölcsey u. 9. 1199 

T-44 Inkey Kázmér Magyar u. (Lazsnaki káp.) 4382 



T-45 Dr. Szentendrey Edgár Miklósfai u. 10. 30074 

T-46 Klebelsberg Kunó Nagyrác u. volt iskola 6574 

T-47 I. világháború áldozatai Nagyrác u. volt iskola 6574 

T-48 MAORT lakótelep alapítói Papp S. sétány 2. kerítésen 3492 

T-49 Mező Ferenc Platán sor 1., Mező Gimn 2969 

T-50 Bolgár hadsereg Platán sor 8. 2963 

T-51 II. Rákóczi Ferenc Rákóczi u. 1/a. 802 

T-52 volt Városi Színház Sugár u. 5. Medgyaszay-ház 1205 

T-53 Landler Jenő Sugár u. 9., Batthyány Gimn. 1244 

T-54 A gimnázium neves diákjai Sugár u. 9., Batthyány Gimn. 1244 

T-55 A gimnázium neves diákjai 

(újabb) 

Sugár u. 9., Batthyány Gimn. 1244 

T-56 1956 Sugár u. 9., Batthyány Gimn. 1244 

T-57 48-as gyalogezred Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1265 

T-58 Volt Hunyadi Iskola Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1265 

T-59 Kaán Károly Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1265 

T-60 I. világháború áldozatai Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1264 

T-61 1956-os mártírok Sugár u. 11. Piarista Gimn. 1264 

T-62 1956-os Nemzetőrség Sugár u. 12. 1159/1 

T-63 Magas Mihály – Juk Béla Sugár u. 13. kápolnában 1266 

T-64 Sigmund Romberg Sugár u. 18. 1114 

T-65 Zemplén Győző Széchenyi tér 2. 2414 

T-66 Nyergestetői hősök Székelykert 3063/30 

T-67 Juhász Gyula idézet Szekeres u. 2. Rendelőintézet 2639 

T-68 Steiner Zsigmond izr. 

aggokháza 

Szent Imre utca 3. lépcsőház 2271 

T-69 Fischel Fülöp Szent Imre u. 4. 2251/1 

T-70 Bogdán János Teleki u. 14. 2516 

T-71 17. Gyalogezred és Thury 

dandár 

Teleki u. 3110/37 

T-72 Gráf László Vár u. 8. 4936 

T-73 Magyar Kőolajipari Gépgyár Vár u. 9. DKG 4907/4 

T-74 Farkas Ferenc Vörösmarty u. 36. 1557 

T-75 I. világháború áldozatai Zrínyi u. 33. előtér 1950 

T-76 Péterfay Sándor Zrínyi u. 56. 2332 

T-77 Romlottvár emlékkő Romlottvár 32160 

T-78  Rózsás János és a Gulágra 

elhurcoltak emléktáblája 

Csengery u. 52. 3692 

T-79  Dr. Mecsi József emléktábla Király u. 47. 27/1 

T-80  Piarista iskola neves diákjai 

üveg emléktábla 

Sugár u. 11. 1264 

T-81  Piarista iskola neves tanárai és 

diákjai kő emléktábla 

Sugár u. 11. 1264 

T-82 Winkler-Zsigmondy Technikum 

emléktábla 

Sugár u. 11. 1264 

 

Helyi védelem alatt álló egyéb létesítmények 

Szám: Megnevezés: Cím: Hrsz: 

L-1 harangláb Ady u. 29., Thury Sz.I. 2176/2 

L-2 ivókút Ady Endre u. vége 3764/2 

L-3 harangláb Bagoly u. (Bagola) 20092/3 

L-4 forrás-kút (Hétforrás) Barátgödöri út 32779 

L-5 sétakerti kapuoszlop Csengery u. 2283/2 



L-6 forrásház Csónakázó tó 096 

L-7 kilátó Csónakázó-tó környéke 086/4 

L-8 Suszter-allé (téglajárda) Deák tér 2434 

L-9 Gleisdorfi ivókút Kálvin tér 1203 

L-10 öntöttvas kút Kápolna tér 30340 

L-11 öntöttvas kút Kápolna tér 8. előtt 30347 

L-12 harangláb Kisbagolai-hegy 20807/1 

L-13 napóra Magyar u. 68. 181 

L-14 öntöttvas kút Marek József u. 28. 30468 

L-15 kapuoszlop (2 db) Sétakert 3485 

L-16 pavilon Sétakert 3485 

L-17 olajlámpás Széchenyi tér 2449/7 

L-18 székelykapu Székelykert 3063/30 

L-19 kerítés Szekeres u. 2. kórház 2639 

L-20 öntöttvas kút Dr. Szentendrei E. u. 73. előtt 30260 

L-21 öntöttvas kút Szentgyörgyvári u. 21. előtt 30437/1 

L-22 északi kapu Tripammer utcai temető 3475 

L-23 öntöttvas kút Veres Péter u. 11. előtt 30478 

L-24 öntöttvas kút Vörösmarty u. 1613 

L-25 Zenepavilon Erzsébet tér 1/2 

L-26 Városcímeres emlékkő Csónakázó-tó bekötő út 0120 

 

Helyi védelem alatt álló sírok 

Szám: Név: Hely: 

Tripammer utcai temető, 3475 hrsz. 

ST-1 Baron Viktorné díszpolgár I.1-1. 

ST-2 Bartos József 1848-as fhdgy., hősi halott G.32.kripta 

ST-3 Bátorfi Lajos, a Zala Közlöny első szerkesztője II. bal oldalsor 1-7 

ST-4 Belus József polgármester A/26. kripta 

ST-5 Bősze Kálmán olajipari mérnök C.8/a. 

ST-6 Buda Ernő díszpolgár F.5-5. 

ST-7 Csernay László igazgató, Batthyányi 

Gimnázium 

VI.1-6. 

ST-8 Dénes Gyula helytörténész XVII.6-6. 

ST-9 Dr. Bentzik Ferenc ügyvéd és Neje 

(pedagógus) 

A/5. kripta 

ST-10 Dr. Domokos Sándor tanácselnök VIII. 2-22. 

ST-11 Dr. Krátky István polgármester 1. bal oldalsor 1. kripta 

ST-12 Dr. Paizs Ferenc díszpolgár V.8-20,21. 

ST-13 Dr. Potyondi József tanácsnok XX. Oldalsor 

ST-14 Dr. Sabján Gyula polgármester XX. Oldalsor 4. kripta 

ST-15 Dr. Szekeres József nyugalmazott gazdatiszt G.76. kripta 

ST-16 Éles István Olajipari-gépgyár igazgató II.1-8. 

ST-17 Hajgató Sándor polgármester, pedagógus G.94. kripta 

ST-18 Halis István múzeumalapító és igazgató XIX. 1-3. 

ST-19 Halvax József polgármester C/1. kriptasor 1-10 

ST-20 Irgalmas nővérek halottjai X. bal oldalsor 3. kripta 

ST-21 Kegyes tanító-rend halottjai C/1, 1-1 kripta 

ST-22 Lovrencsics Lajos díszpolgár Északi lezárt. 

ST-23 Mátai József tanácselnök IV. bal oldalsor 1-13. 

ST-24 Mikola Sándor*, MTA rendes tagja XXXVI.1-16 

ST-25 Modrovics János díszpolgár VI.3-26. 

ST-26 Nagy Lajos tanácselnök VI.1-12. 



ST-27 Ródler József díszpolgár Északi lezárt 

ST-28 Stocker Antal tanácselnök I. bal oldalsor 1/b.kripta 

ST-29 Szűcs László Kossuth díjas fúrómester I. jobb oldalsor 1-1. 

ST-30 Tripammer Gyula bankigazgató II./ 9. kripta 

ST-31 Vándor László díszpolgár VI.1-1. 

ST-32 Varga József polgármester VI. bal oldalsor 2-13. 

ST-33 Vécsey Zsigmond polgármester VII. kriptasor 1. kripta 

ST-34 Vlassics Antal városbíró A/7. kripta 

ST-35 Windisch (halálakor Véri) Dénes polgármester IV. 13. kripta 

ST-36 Tandor Ottó építész G .84. kripta 

ST-37 Svastits Károly 1848-as honvéd főhadnagy Északi-lezárt I/2.-5. kripta 

ST-38 Barthos János 1848-as honvéd, városi kamarás Északi-lezárt I/2.-80. kripta 

ST-39 Darás Zsigmond 1848-as honvéd hadnagy G. kriptasor-57. kripta 

ST-40 Véber Antal 1848-as honvéd főhadnagy G. kriptasor-86. kripta 

ST-41 Páros Endre 1848-as honvéd százados A. parcella, 4. sor, 15. sírhely 

ST-42 Rácz Alajos zenetanár, karnagy XXVII. parcella 11. sor 7. sírhely 

ST-43 Erdősy Eugénia síremléke A/8. kripta 

Kiskanizsai temető, 5941 hrsz. 

SK-1 Ágoston László Szmodits-család kriptája 

SK-2 Faics Lajos városi ügyész, Polgári Egylet 

díszelnöke 

 

SK-3 Dr. Fülöp György helytörténész  

SK-4 Dr. Fülöp András pilóta  

 

5. Helyi területi védelem alatt álló táji-, természeti örökség 
 

Helyi védelem alatt álló növényzet 

Szám: Megnevezés: Védett érték: Cím (utca, házszám): Hrsz: 

N-1 Bécsi korzó kétoldali platán fasor és 

vadgesztenye fasor 

Ady u. 3764/1, 

3764/3, 
1960/2 

N-2 Udvarház u. – 
Napsugár u. között 

keleti oldali vadgesztenye 
fasor 

Alkotmány u. 4066/1 

N-3 Palini Ált. Isk. park növényzete Alkotmány u. 81. 4080 

N-4 Back-kastély (Volt 
szoc. otthon) 

park növényzete Alkotmány u. 158. 4372 

N-5 Teutsch villa kert növényzete Bajza u. 2. 2395 

N-6  kétoldali japánakác fasor Batthyányi utca 2340 

N-7  park növényzete Deák tér 2434 

N-8  park növényzete Eötvös tér 1939/1 

N-9  park növényzete Erzsébet tér 1/2 

N-10  park növényzete Kossuth tér 2482 

N-11 Olaj u., Vécsey u., 

platánfasor 
Tripammer u. 

hársfasor Papp S. 
sétány 
vadgesztenye-
fasor 

közterületek és kertek 

növényzete 

MAORT-telep területe MAORT-tp 

védett ter. 
+ 3551/4, 

3523/2 

N-12  park növényzete 56-os emlékkert 1207 

N-13  kétoldali platánfasor Platán sor 2967 

N-14  park növényzete Sétakert 3485 

N-15  temetőkert növényzete Tripmammer u. temető 3475 

N-16 szurkosfenyves 
erdő 

az erdő északi 6 hektáros 
része 

Gördövény 0311 hrsz. 
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