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1. Külterületi övezetek és övezeti paraméterek módosítása 

 

 
 

Hatályos szabályozási terv szerinti övezetek Javasolt szabályozási terv szerinti övezetek 
Változtatások céljai:  
Lakossági igényeknek megfelelő övezeti paraméterek előírása, lakóépület elhelyezhetősége céljából az Mk-2, Mk-3 és Mk-4 övezetekben. Az Mk-1 övezetben a hatályos 
előírásokhoz hasonlóan csak gazdasági épület elhelyezése javasolt. 
Az északi, magasabban fekvő területeken tájképvédelmi szempontok érvényesítése végett 150 m2 bruttó maximális építményterület kerül előírásra, valamint a minimálisan 
beépíthető telekszélesség 20 m-re növekszik. 
 
 A B C D E F 

1 

Az övezet jele 

A telekre meghatározott Az épület 

2 legnagyobb beépítettség legkisebb beépíthető telekterület 
minimálisan BEÉPÍTHETŐ 

telekszélesség 
legkisebb zöldfelület 

legnagyobb 
ép.magassága 

3 % m2 m % m 

4 Má1 Má-2 Má-3  
Má 

- - - - - 

5 Mk-1 
(100 m2 bruttó maximális építményterület)  

3% Gazdasági épület 

szőlő, gyümölcs, kert 800  
szántó, gyep 1500  

1500 

12 14  
20 - 3,5 

6 
Mk-1  
Mk-2 

3% (100 m2 bruttó maximális építményterület)  
Lakóépület 150 m2 bruttó maximális építményterület 

vagy 
10% beépíthetőség 

/Ez művelés alól kivett zártkerti ingatlanon érvényesíthető/ 

szőlő, gyümölcs, kert 800  
szántó, gyep 1500  

1500 

12 14  
20 

- 
3,5  
4,5 

7 
Mk-1  
Mk-3 

3% (100 m2 bruttó maximális építményterület)  
Lakóépület 10% 

/Ez művelés alól kivett zártkerti ingatlanon érvényesíthető/ 

szőlő, gyümölcs, kert 800  
szántó, gyep 1500  

650 
 

12 14  
20 - 

3,5  
4,5 

8 
Mk-2 Má-3 Kt-2 

Lke-7  
Mk-4 

3% (100 m2 bruttó maximális építményterület)  
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 10%-os 

beépítettség felét nem haladhatja meg. (OTÉK 29.§ (4)) 

szőlő, gyümölcs, kert 1500  
szántó, gyep 3000 

Szőlő, Gyümölcs, Kert művelési 
ág 3000 m2; Egyéb művelési ág 

6000 m2 
 

14 80  
20 

- 5,5 3,5  
4,5 

(áthúzott szövegrész a hatályos előírás, pirossal írt szövegrész a javasolt előírás)  

Mk-1 

Mk-1 

Mk-2 

Mk-3 

Mk-4 Mk-4 

Mk-4 

Mk-1 Mk-1 

Mk-1 
Mk-2 Mk-2 

Mk-2 

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai 
Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) 

Ó szőlők alatti dűlő 

Svájci 
Kereszt dűlő 

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai 
Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) 

Ó szőlők alatti dűlő 

Svájci Kereszt dűlő 
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1/A. Külterületi övezetek és övezeti paraméterek módosítása – kialakítható, és egyben beépíthető telkek darabszámának vizsgálata 

 

 
 

Hatályos szabályozási terv szerinti övezetek Javasolt szabályozási terv szerinti övezetek 
 

Terület Beépíthető telkek darabszáma és épületfunkciója 
a hatályos szabályozás szerint (db): 

Terület 
Beépíthető telkek darabszáma és 
épületfunkciója a javasolt szabályozás szerint 
(db): 

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt 
(Kőbányai dűlő) – 55,8 ha 
 
jelenleg 374 db ingatlan található rajta 

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési 
ágú: 697,5 telek, gazdasági épülettel 
 
Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú: 350 
telek, gazdasági épülettel 

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt 
(Kőbányai dűlő) – 55,8 ha 
 
jelenleg 374 db ingatlan található rajta 

372 telek gazdasági épülettel 

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) – 30,1 ha 
 
jelenleg 241 db ingatlan található rajta 

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési 
ágú: 376,3 telek, gazdasági épülettel 
 
Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú: 
200,7 telek, gazdasági épülettel 

Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) – 30,1 ha 
 
jelenleg 241 db ingatlan található rajta 

225 telek lakóépülettel 

Ó szőlők alatti dűlő (zártkert keleti fele alatt) – 
13,6 ha 
 
jelenleg 41 db ingatlan található rajta 

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési 
ágú: 90,7 telek, gazdasági épülettel 
 
Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú: 
45,3 telek, gazdasági épülettel 

Ó szőlők alatti dűlő (zártkert keleti fele alatt) – 
13,6 ha 
 
jelenleg 41 db ingatlan található rajta 

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert 
művelési ágú: 45,3 telek lakóépülettel 
 
Ha minden telek egyéb művelési ágú: 22,7 telek 
lakóépülettel 

Kereszt dűlő – 2,5 ha 
 
jelenleg 15 db ingatlan található rajta 

5 telek gazdasági, vagy lakóépülettel  
(a hatályos terven a terület keleti fele a tervezett 
temető területe) 

Kereszt dűlő – 2,5 ha 
 
jelenleg 15 db ingatlan található rajta 

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert 
művelési ágú: 8,3 telek lakóépülettel 
 
Ha minden telek egyéb művelési ágú: 4,2 telek 
lakóépülettel 

Svájci földek – 13,1 ha 
 
jelenleg 46 db ingatlan található rajta 

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési 
ágú: 74,7 telek, gazdasági épülettel 
 
Ha minden telek szántó, vagy gyep művelési ágú: 
37,3 telek, gazdasági épülettel 
 
+ 14,4 telek lakóépülettel a lakóterületi sávban 

Svájci földek – 13,1 ha 
 
jelenleg 46 db ingatlan található rajta 

Ha minden telek szőlő, gyümölcs, vagy kert 
művelési ágú: 43,7 telek lakóépülettel 
 
Ha minden telek egyéb művelési ágú: 21,8 telek 
lakóépülettel 

  

Mk-1 

Mk-1 

Mk-2 

Mk-3 

Mk-4 Mk-4 

Mk-4 

Mk-1 Mk-1 

Mk-1 
Mk-2 Mk-2 

Mk-2 

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai 
Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) 

Ó szőlők alatti dűlő 

Svájci 
Kereszt dűlő 

Zártkert nyugati fele és a Szőlő-árok alatt (Kőbányai 
Zártkert keleti fele (Öregszőlő dűlő) 

Ó szőlők alatti dűlő 

Svájci Kereszt dűlő 


