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Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testületének
32/2009. (X.15) rendelete

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról
(továbbiakban: KÉSZ)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (Ötv) 8.§. (1) bekezdés, illetve a 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladat – és jogkörében eljárva, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelmérᔐl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 6. §. (1) 
bekezdésében, a (3) bekezdés a./ pontjában, a 7. § (3) bekezdése c.) pontjában és a 13. § (1) bekezdésében 
biztosított felhatalmazással élve, továbbá a Balaton Kiemelt Üdülᔐkörzet és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzatról szóló 2000. évi CXII. Törvény (Btv.) 59.§. (1)-(2) bekezdése, valamint az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekrᔐl szóló 253/1997. (XI.20) Kormány rendelet (OTÉK) 4.§-ban 
foglaltak alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

RENDELET HATÁLYA
1.§

(1) A rendelet hatálya Keszthely Város teljes közigazgatási területére kiterjed, kivéve a (2) 
bekezdésben, továbbá az 5.§ (11) bekezdésben megjelölt területeket.

(2) Az K-1-, V-4-, V-3 jelᜐ szabályozási tervlapokon változtatási tilalommal jelölt területekre, csak a 
tilalom megszᜐnését követᔐen készített szabályozási tervek vonatkoznak. A változtatási tilalommal 
érintett területeken mᜐvelési ág nem változtatható, építés nem engedélyeztethetᔐ.1

(3) A rendelet hatálya alá esᔐ területen területet alakítani, építményt, építmény részt, épületet 
tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bᔐvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerᜐsíteni, lebontani, 
használni vagy elmozdítani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényᜐ 
rendelkezések megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási 
tervek• együttes alkalmazhatóságával szabad.

•Szabályozási tervek:
K-1 jelᜐ, külterület szabályozási terv, 1,2,3,4. szelvényei M=1:8.000
B-1, B-2, B-3, SZ-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12 jelᜐ belterületi szabályozási tervek  M=1:2.000
V-1, V-2, V3, V-4, V-5 jelᜐ vízpart szabályozási tervei M=1:2000

(4) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintᔐen minden természetes- és jogi személyre nézve 
kötelezᔐ elᔐírásokat tartalmaz (amelyek alól az elsᔐ fokú építési hatóság – jegyzᔐ - csak azon a 
területen és csak abban a körben biztosíthat eseti eltérést, ahol és amely tárgyat érintᔐen erre az 
önkormányzati rendelet kifejezetten feljogosítja).

I. FEJEZET
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2. §

(1)A  tervezési területen –
■ Mᜐemléki területeken, régészeti területeken (MJT, MK, srafozott, számozott területeken),
■ a helyi védett épületek esetén (HV),
■ a történeti városközpont „b” jellel megkülönböztetett övezeteiben,
■ a Vízpart-rehabilitációs szabályozási tanulmánytervvel érintett, „vprt” jellel megkülönböztetett 
parti sávban az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési
eljárás kétlépcsᔐs lehet:

  
1 Jóváhagyáskor: Étv.21.§ (19, (2)bek.
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a.) Elᔐször az engedélyezés feltételeinek, különösen a környezetébe illeszkedés, az építészeti és 
településképi követelményeknek megfelelés, elᔐzetes tisztázása céljából elvi építési engedély 
készítendᔐ.2
b.) Az elvi építési engedély megadását követᔐen, a határozatban foglalt eseti hatósági elᔐírásoknak 

megfeleltetés  után, építési engedély kérhetᔐ.

(2)A  tervezési területen –
■ vegyes területeken,
■ különleges területeken,
■ zöldterületeken,
■ kereskedelmi, szolgáltató területeken,
■ üdülᔐházas üdülᔐterületeken, 
■ továbbá a központi belterülettᔐl legalább kétszáz méterre elhelyezkedᔐ/leszakadó beépítések 

esetén –külterületen, egyéb beépítésre szánt területen - az építési tevékenységekkel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárás összevont eljárás lehet.3

(3)Sugárzás céljára(adóantenna) is felhasználni kívánt antenna, szélkerék az (1) bekezdésben 
felsorolt területeken, továbbá egyetlen lakóterületi övezetben sem létesíthetᔐ. 

(4)Az (1) bekezdésben felsorolt területeket kivéve, sugárzás céljára (adóantenna) is felhasználni 
kívánt antenna létesítése esetén, a létesítést megelᔐzᔐen minden esetben be kell szerezni a HVK 
Hadmᜐveleti Fᔐcsoportfᔐnökség és a HM Katonai Légügyi Hivatal szakhatósági hozzájárulását. A 
szakahatósághoz benyújtott kérelem tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5)Azon kialakult esetekben, ahol az építmények, épületek közti telepítési távolság kisebb, mint az 
OTÉK 36. §. (1), (2) és (3) bekezdései szerint meghatározott nagyság, ott a tervezᔐnek nyilatkoznia 
kell arról, hogy a jogszabályban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges. Az 
engedélyezés érdekében az érdekelt szakhatósággal egyeztetést folytatott, melynek idᔐpontját, 
tartalmát, a követelmények teljesítésének módját tᜐzvédelmi mᜐszaki leírással igazolja.4

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI
3.§

(1) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építés minᔐsége a szabályozási terven 
jelöltek szerint megváltozik, építés csak a változásnak megfelelᔐen engedélyezhetᔐ. A változás 
bekövetkeztéig a jelenlegi mᜐvelési ág tartandó, illetve az egyéb, vonatkozó törvények és rendeletek 
figyelembe vétele mellett akkor változtatható, ha az a változás a tervezett felhasználást nem 
akadályozza, nem lehetetleníti el. 

(2) Épület építése csak olyan telken engedélyezhetᔐ, amelynek közterületrᔐl vagy magánútról 
gépjármᜐvel közvetlenül történᔐ megközelítése biztosított.

(3) A teljes tervezési területen csak egyedi tervezésᜐ épület építése engedélyezhetᔐ.

(4) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek 
rendeltetésszerᜐ használatához az országos településrendezési és építési követelményekrᔐl szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §-ában meghatározott mértékᜐ jármᜐtárolót, gépkocsi 
várakozó helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani, továbbá az Ln és Lk 
jelᜐ övezetekben, új építés esetén lakásonként egy garázs létesítése kötelezᔐ. 

  
2 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” szóló 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 2. cím24.§ (1) és 25.§ (2) bek. d.) pontja szerint.
3 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
4 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 19. §. (1) bek . a.) pontja,(4) bek. b.) és e.) pontja szerint.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
4.§

(1) A szabályozási tervlapokon kötelezᔐ erejᜐ szabályozási elemek a város egésze szempontjából 
legfontosabb elemek, ezért azok módosítása a helyi építési szabályzat és a szabályozási tervek 
módosítását vonja maga után.
(2) A kötelezᔐ szabályozási elemek a következᔐk:

■ a tervezési terület határa;
■ a történeti városközpont határa,
■ a Vízpart-rehabilitációs szabályozási tanulmánytervvel érintett parti sáv határa ,
■ szabályozási vonal - közterületet nem közterülettᔐl elválasztó vonal:

-meglévᔐ, megmaradó ingatlanhatár,
-újonnan kialakított, módosított határok;

■ eltérᔐ terület-felhasználási módok, területegységek elválasztó vonala ;
■ beépített- és nem beépített-, illetve beépítésre nem szánt területek határa (belterületi határ, 
közigazgatási határ);
■ építési övezet határa;
■ építési vonal;
■ területegységekre, övezetre vonatkozó elᔐírások;
■ építési hely határa, az övezetenkénti elᔐírások paraméterei szerint, a kialakult vagy 
kialakítandó telekhatárokhoz igazítva;
■ védᔐtávolságok, 
■ beültetési kötelezettség és határa;
■ ligetesen fásítandó terület nagysága; 
■ kötelezᔐ védᔐfásítás;

(3) Amennyiben szabályozási vonallal, terület-felhasználási egységgel vagy övezethatárral egybeesᔐ 
telekhatár változik, vagy nem a tervben javasolt telekalakítás jön létre, akkor a közterület határa, a 
használati -, illetve az övezeti határ értelemszerᜐen a változással egyezᔐen alakul.
(4) Telekhatár(ok) kialakítása, illetve megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a 
tényleges határ(ok)tól mért kötelezᔐ elᔐ-, oldal- és hátsókertek betartásával értelemszerᜐen alakítható. 
(5) A meglévᔐ, megtartható épület (terven kitöltéssel jelölt) építési helyet is jelent.
(6) Bontásból eredᔐ új építéseknél a kötelezᔐ erejᜐ utcai építési vonal a lebontott épület utcai 
homlokvonalával azonos, ha a terv másképp nem rendelkezik.
(7) Az építési helyen kívül meglévᔐ (terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók, de bontás 
esetén új építés csak a jelen elᔐírás szerint lehatárolt építési területen létesíthetᔐ.
(8) Ahol a terv, építési helyet nem jelöl, ott az övezeti elᔐírásokban meghatározott paraméterek 
szerinti elᔐ-, oldal- és hátsókertek értelemszerᜐen biztosítandók.
(9) Ahol a terv beültetési kötelezettséget ír elᔐ, ott „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” 
szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározott, az elᔐírásnak 
megfelelᔐ növényzet telepítendᔐ. A beültetési kötelezettséggel érintett területen épület, építmény az 
övezeti elᔐírás szerint, legfeljebb kerítéssel együtt létesíthetᔐ, továbbá parkoló kialakítható.
(10) Ahol a terv ligetesen fásítandó terület kialakításáról rendelkezik, ott a területek biológiai aktivitásértékének 
számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározott növényzet 
telepítendᔐ. A ligetesen fásítandó területeken sétaút, kerti bútorok, szobor, ivókút, pergola, tereplépcsᔐ, legfeljebb 
50 m2 összalapterületᜐ esᔐbeálló(k), a közvilágítás létesítményei, hirdetᔐtábla ill. oszlop, torony, valamint a 
lótartáshoz, lovagoltatáshoz  szükséges, homokos vagy füves felületᜐ kifutók, karámok, pályák, stb. helyezhetᔐ el. 
(11) Ahol a terv, kötelezᔐ védᔐfásítást ír elᔐ, ott az OTÉK 25.§-ában meghatározott, lombkoronaszinten zárt 
növényállomány telepítendᔐ, ha a terv övezetenkénti elᔐírása másképpen nem rendelkezik.
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(12) A növényesítés csak ᔐshonos növényállomány telepítésével végezhetᔐ. (Növénykiválasztás elvei 
ld.: jelen rendelet 1. számú függeléke szerint);

(13) Az övezeti jelekben elᔐforduló “K” betᜐjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre elᔐírt 
paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják –

a.) kialakult állapot tartható, telekméret, beépítettség, építménymagasság, elᔐkert 
vonatkozásában újjáépítés, bᔐvítés, új építés esetén is;
b.) a kialakult elᔐkert mindig egy utcavonal mentén, vagy legalább 8 egymás melletti telken 
nagyobb többségben elᔐforduló kialakult méretet jelenti.
c.) oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közti legkisebb 
telepítési távolság OTÉK 36. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott értéknél kisebb, ott 
jelen szabályzat 2. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(14) A terv BTSZ rövidítéssel minden esetben a Balaton Kiemelt Üdülᔐkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló, többször 
módosított 2000. évi CXII. Törvényre utal.
(15) Az irányadó jellegᜐ szabályozási elemek vagy a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, vagy 
pontosításuk további részlettervezést igényel, ezért azok értelemszerᜐen módosíthatók az építésügyi hatóság 
jogkörében. Építésügyi hatóság ilyen esetben látványterv készítését írhatja elᔐ.5

(16) Az irányadó szabályozási elemek a következᔐk:
■ irányadó szabályozási vonal,
■ javasolt telekhatár,
■ megszüntetᔐ jel,
■ mélygarázs létesítésére kijelölt terület, mélygarázs terven jelölt bejárata,
■ kapualj terven jelölt helye,
■ útburkolat, csomóponti kialakítás, parkoló kiosztás, stb.
■ javasolt funkciók.

(17) A kialakult, változó beépítésᜐ területeken a szabályozási terv beépítési módra tett javaslata a kialakult 
telekhatárokhoz, illetve a javasolt telekhatárokhoz igazodó irányadó lehetᔐség. Eltérés esetén a kérdéses ingatlan 
közvetlen környezetére (minden irányban legalább 3-3 szomszédos ingatlant) bemutató látványtervet kérhet az 
építésügyi hatóság annak igazolására, hogy a tervezett új beépítés a szomszédos telkek átépítését illetve 
beépítését nem akadályozza. 

II. FEJEZET
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS

5.§
(1) Keszthely Város területe 

-közigazgatási szempontból
a.) belterületre – és
b.) külterületre;

-építésügyi szempontból 
a.) beépítésre szánt területre és 
b.) beépítésre nem szánt területre osztott.

(2) A beépítésre nem szánt területeken a természet, az erdᔐk, a termᔐföld, az épített környezet, a kulturális örökség, 
a bányászat, a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok mellett a Balaton kiemelt üdülᔐkörzet területrendezési 
tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló törvény (továbbiakban:
BTSZ.), a Balatoni Vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirᔐl szóló korm. rendelet, valamint Keszthely 
Vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és a vízpart-rehabilitációs 
tanulmánytervének elfogadásáról szóló miniszteri rendelet  együttesen határozzák meg a területhasználat és az 
építés feltételeinek szabályait.6

  
5 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 29. §. (3) bek . a.) pontja,30.§. (2) bek. a.) pontja szerint.
6 Jóváhagyás idején:
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(3) Ugyanazon területre vonatkozó jogszabályi elᔐírások közül minden esetben a szigorúbb elᔐírást 
kell alkalmazni, ha jelen szabályzat másképpen nem rendelkezik. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túl a beépítésre nem szánt területeken új építményt építeni, meglévᔐ 
építményt átalakítani, bᔐvíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha -
a.) a terület rendeltetésszerᜐ  használatát szolgálja,

 - b.) közérdeket nem sért.

(5) A tervezési területen az építési engedély teljes közmᜐvesítettséghez kötött. A teljes közmᜐvesítettség 
mértéke OTÉK 8. § (2) bekezdés a.) pontja szerint értendᔐ, továbbá új légkábel nem létesíthetᔐ.

(6) Az igazgatási terület beépítésre szánt területei

1. lakó-,
1.1. nagyvárosias lakó-, Ln-1, Ln-2,Ln-2 b jelᜐ,
1.2. kisvárosias lakó-,  Lk-1,Lk-1b, Lk-2,Lk-2b, Lk-3,Lk-3b ,Lk-4,Lk-4b, Lk-5,Lk-5b, Lk-6,Lk-6b,                  

Lk-7, Lk-7b, jelᜐ,
1.3. kertvárosias lakó-,  Lke-1,Lke-1b, Lke-2,Lke-2b, Lke-3,Lke-3b, Lke-4,Lke-4b, Lke-5, Lke-6,              

Lke-7, Lke-8  jelᜐ,
2. vegyes-,
2.1. településközpont vegyes-, Vt-1,Vt-1b,Vt-1vprt, Vt-2,Vt-2b,Vt-2vprt,Vt-3,Vt-3b,Vt-4,Vt-4b, 

  Vt-5,Vt-6,Vt-7, jelᜐ,
2.2. központi vegyes-, Vk-1, Vk-1b,Vk-1vprt, Vk-2b, jelᜐ,
3. Gazdasági-,
3.1. kereskedelmi-, szolgáltató-, Gksz-1,Gksz-2,Gksz-3, Gksz-4,Glsz-5, jelᜐ,
3.2. ipari-, Gip-1, Gip-2, Gip-3, jelᜐ,
4.  üdülᔐ
4.1. üdülᔐházas üdülᔐ- Üü-1,Üü-2,Üü-3, Üü-4vprt,Üü-5vprt, jelᜐ
5. különleges, beépítésre szánt területekre tagolódnak.   
K-1gy,o,sz,K-1b,o,vá,nk,K-1vprt,o,k,eü, K-2Szk,K-2vprt,Szk, K-3sp,  K-3vprt,sp, K-4vprt,Ki, K-5Sz,str,K-5vprt,str,K-6sp-lovas,
K-7mg, K-8régészet, K-9vsz, K-9b, vK-10k,id, K-11hgy, K-12busz, K-12b,busz jelᜐ területekre tagolódnak.

(7) A tervezési terület beépítésre szánt területein (B-1 – B-13 jelᜐ tervlapok) állattartást folytatni
Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-tetülete 16/1997. (IV. 12.) és 4/2000. (II.24.) számú 
rendelettel módosított 2/1997. (II. 27.) számú rendelete szerint lehet. 

(8) A beépítésre szánt területekre vonatkozó fᔐbb szabályozási elemeket az alábbiakban értelmezett 
övezeti jel tartalmazza:

Beépítési mód
K(Sz,O,Ikr)/O/Ikr

Beépítettség (%)
K/30Övezeti jel

Lke-2 Építménymagasság(m)
K(..)/6,0

Teleknagyság(m2)
K/600/450

       
1996. évi LIII. tv. a természet védelmérᔐl;
1996. évi LIV. tv. az erdᔐrᔐl és az erdᔐ védelmérᔐl, egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.) FM 
rendelettel;
1994. évi LV. tv. a termᔐföldrᔐl;
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelmérᔐl;
2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelmérᔐl;
1993. évi XLVIII. tv. a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szólkó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelettel;
2000. évi CXII. Balaton tv.
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a Balatoni Vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirᔐl;
18/2004. (IX.11.) TNM rendelet Keszthely Vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének 
lehatárolásáról és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról;
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a.) Az övezeti jelben a betᜐjel a terület-felhasználásra utal, a szám pedig az azonos terület-
felhasználáson belül eltérᔐ karakterᜐ alövezetek számát mutatja.
b.) A beépítési mód sorában a “K” betᜐjel után zárójelben levᔐ betᜐjelek az övezetben kialakult 
beépítési módokat mutatják, a betᜐjelek sorrendje többségi elᔐfordulást is tükröz. A “/ ” jelekkel 
elválasztott betᜐjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási tervben rögzített lehetᔐséget 
mutatják, a betᜐjelek sorrendje elsᔐbbséget is jelent, tehát a beépítési mód kizárásos alapon 
kerülhet meghatározásra a .részletes övezeti elᔐírás szerint.
c.) A beépítettség (%) sorában a “K” betᜐjel kialakult állapotra utal (ld.:jelen elᔐírás 4. §.(13) 
bekezdésének a.) pontját), az elsᔐ szám az övezet telkeinek maximális beépíthetᔐségét mutatja. 
Ahol második szám van, az saroktelek eltérᔐ beépíthetᔐségére, vagy más övezeti sajátosságra 
utal, melyet a szabályzat övezetenként részletez. 
d.) Az építménymagasság (m) sorában a “K” betᜐjel és ahol elᔐfordul, a zárójelben levᔐ szám 
kialakult állapotra utal (ld.:jelen elᔐírás 4. §.(13) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni elsᔐ 
szám az övezet létesíthetᔐ maximális építménymagasságát mutatja. Ahol második szám is van, az 
általában a kialakítható épület/építmény legnagyobb vagy legkisebb homlokzatmagasságát jelenti, 
melyet a szabályzat övezetenként részletez. 
e.) A teleknagyság (m2) sorában a “K” betᜐjel kialakult állapotra utal (ld.:jelen elᔐírás 4. §.(13) 
bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni elsᔐ szám az övezetben kialakítható teleknagyság 
legkisebb méretét mutatja. Ahol második szám is van, az-az övezetben elᔐforduló sajátos 
beépítésekre vonatkozó legkisebb kialakítható telekméretet jelenti, melyet a szabályzat 
övezetenként részletez. 

(9) Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területei
1. közlekedési- és közmᜐelhelyezési-, Köu jelᜐ,
1.1 országos úthálózat közlekedési létesítményei (K-1 jelᜐ szabályozási tervek szerint)
1.2 belterületi-beépítésre szánt területek közútjai  Köu-1 - Köu-10, Köu-P jelᜐ,
1.3 vasúti pályatest Kök-1 jelᜐ,
1.4 vasúti pályaudvar Kök-2 jelᜐ,
1.5 Vízpart sajátos közútjai Köu-1vprt – Köu-5vprt, Köu-Pvprt, jelᜐ,
2.  zöld- Z -1, Z-2, Z-1b, Z-2b, Z-1vprt,Z-2vprt, Z-3vprt, jelᜐ,
3. erdᔐ-,
3.1. védelmi erdᔐ, E-v jelᜐ,
3.2. gazdasági erdᔐ, E-g jelᜐ,
3.2. turisztikai erdᔐ,    E-t jelᜐ,
3.3. vízpart sajátos adottságú erdei E-vvprt,E-tvprt jelᜐ,
4. mezᔐgazdasági-,
4.1. kertes  -, Mk jelᜐ,
4.2 általános Má jelᜐ,

4.2. 1. gyep, rét, legelᔐ, Má-gyep jelᜐ,
4.2.2. szántó Má-sz jelᜐ,
jelᜐ mezᔐgazdasági területekre,

5. vízgazdálkodási területekre V jelᜐ,
5.1. vízfelület, tómeder V-1 vprt jelᜐ,
5.2. a Balaton vízfelületéhez közvetlenül csatlakozó egyéb vízfelületek (kikötök, strandok),

V-2vprt jelᜐ,
5.3 csatorna, árok, vízfolyás V-3, V-3 vprt jelᜐ,
5.4.záportározó V-4, V-4 vprt jelᜐ,
5.5 tómedren kívüli vízgazdálkodási terület V-5vprt jelᜐ,
6. természetközeli területek Tkn,  Tkn,vprt
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7. Különleges beépítésre nem szánt területek Kk
7.1 történeti kert Kk-1tk jelᜐ,
7.2 temetᔐ Kk-2temetᔐ jelᜐ,
7.3 sport-, növény ill. állatkert Kk-3sp,nk,áll, jelᜐ,
7.4 zöldterületbe ágyazott szabadidᔐ tér Kk-4zt,Sz, jelᜐ,
7.5 nagy kiterjedésᜐ mezᔐgazdasági területek Kk-5mg jelᜐ,
7.6 bányák Kk-6b jelᜐ,
7.7 közterületnek nem minᔐsülᔐ parkoló Kk-7p jelᜐ,
7.8 régészeti és természetvédelmi érdekeltségᜐ területek Kk-8r,t  jelᜐ
területre tagolódnak.

(10)A többször módosított BTSZ7 övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes közigazgatási területe
történeti települési terület illetve történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség: T-2 jelᜐ.

(11) A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, a szabályozási tervlapon Tb jellel jelölt, 
szürke színᜐ területek olyan települési övezetek, melyek terület-felhasználási kategóriáját, a beépítés 
lehetᔐségeit, külön szabályozási terv rendeli el, és a jelzett térségben építés ezen szabályozási terv -, 
és az ahhoz tartozó rendelet módosítás szerint engedélyezhetᔐ.

(12)A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes beépítésre nem 
szánt területe (külterülete) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: A-1 jelᜐ.

(13) A többször módosított BTSZ további övezeti tagozódását, Keszthely város teljes beépítésre nem szánt 
területére (külterülete) vonatkozóan a Külterületi tervlapok –K-1 – K-4- területenként feltüntetik.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
LAKÓTERÜLETEK

6.§
(1) A lakóterületek övezeti tagolódását a szabályozási tervek tüntetik fel és a következᔐ táblázatok 
tartalmazzák a vonatkozó részletes elᔐírásokat.
(2) Egyetlen lakóterületi övezetben sem létesíthetᔐ építᔐanyag telephely, tüzép8.

K(SZ)/SZ K(100)/60
Ln-1  K(35,0)/12,5 K

(3) Az

 

jelᜐ övezet sᜐrᜐ beépítésᜐ, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület 
elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 11 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja szerinti, 
valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

• ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

 ▬Az övezetben, új építés esetén telkenként annyi lakás- vagy szállásférᔐhely helyezhetᔐ el, amennyihez, jelen 
rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi is telken belül elhelyezhetᔐ.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

  
7 jóváhagyáskor:a többször módosított 2000. évi CXII. Balaton tv.
8 Tüzép/építᔐanyag telephely a hagyományos, nagyrészben nyitott, önálló telephelyekre vonatkozik. Tehát speciális nagybevásárló 
központokban (Baumax, Praktiker,OBI, stb.) építᔐanyag az áruház kialakult rendje szerint forgalmazható.
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3. A telekalakítás lehetᔐségei Kialakult telekméret növelhetᔐ a szabályozási terv szerint.
legkisebb területe KA kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala -

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló K(100) •- 60 % K(0) •-20
• A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a második érték a kialakult telekméret legalább 
100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén érvényes.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Egy tömeg lehet K K(12,5)/7,0• K(35)/12,5• Szabadon álló

• Új építés, bᔐvítés esetén tartandó adat;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ

hajlásszöge
Tetᔐ legnagyobb 

szélessége
Tetᔐ 

héjazata
K (35) /12,5 • K tartandó, új magastetᔐ ne 

létesüljön
K K 

• Új építés, bᔐvítés esetén tartandó adat.
7. Egyedi elᔐírások

▬Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet9 (ld.: még jelen rendelet 
2.§ (1) bek.)
Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem:
▬ A „Vásártér és környezete” elnevezésᜐ terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 
21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelᔐhelyek környezetében található,
▬ A 21/59 számú régészeti lelᔐhely az övezet alábbi ingatlanjait érinti 2805/42-, 2805/43-, 2805/61-, 
2809-, 2810/5 hrsz-ú telkeket (összesítésben ld.: 2. számú melléklet,)
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelᜐ;
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébrn tartozó 
települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

 

K(SZ)/SZ/Z/HZ K(100)/ 80Ln-2 Ln-2                             
b  K/15,0/9,5/4,5 K /300

(4)(5) Az

 

jelᜐ nagyvárosi lakóterületi övezet, összefüggᔐ zöldterületen úszó, sᜐrᜐ beépítésᜐ, több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló, a 15,0 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

  
9 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 11 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja szerinti, 
valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
• ▬az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬Az övezetben új beépítés esetén, telkenként annyi lakás- vagy szállásférᔐhely helyezhetᔐ el, amennyihez, 

jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhetᔐ.
 ▬Meglévᔐ épület lakásszám növelése esetén, a gépkocsi elhelyezésrᔐl Keszthely Város Külön parkolási 

rendelete szerint kell eljárni.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Kialakult telekméret tartható, vagy az alábbi paraméterek szerint alakítható.

legkisebb területe K tartható vagy az elᔐ-, oldal- és hátsókertek 
biztosításával alakítható, de min. 300 m2.A kialakítható 

telek legkisebb utcai homlokvonala -

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépíttsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Szabadon álló beépítés tartható illetve, zártsorúan 

vagy hézagosan zártsorúan összeépíthetᔐ• K(100) •• - 80 (K) •• - 30
• Zártsorúan csatlakozó illetve hézagosan zártsorú beépítés a meglévᔐ/megmaradó nyílásoktól függᔐ 
tᜐztávolságok biztosítása mellett engedélyezhetᔐ. 
•• ▬A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a második érték a kialakult telekméret legalább 
100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén érvényes.

 ▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületeken, „a területek 
biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban 
meghatározott, legalább kétszintes növényzet telepítendᔐ.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több is lehet K tartható vagy 
6,0 m 

K vagy 8,0 m

15,0 m•
K vagy 15,0 m

Szabadon álló
Zártsorú

Hézagosan zártsorú
•Zártsorú összeépítést megszakító távolság értéke, vagy épületszárnyak között tartandó távolság ettᔐl eltérᔐ lehet, 
de legalább az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott érték tartandó. 

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legna-
gyobb szélessége Tetᔐ héjazata

K tartható vagy 
max.15,0/9,5•/4,5•• m

min. 3,5 •••m

K tartható, magastetᔐs 
ráépítés esetén manzard 

szerkezet nem létesíthetᔐ.
K tartható illetve 12,0 m

Szürke pala 
nem lehet.

•▬A 15,0 m-es építménymagasság csak a kialakult, többszintes lakóépületekre (társasházakra), magas tetᔐ 
ráépítése esetén engedélyezhetᔐ. 
▬ Legfeljebb 9,5 m-es új beépítés akkor engedélyezhetᔐ, ha a létesítendᔐ önálló rendeltetési egységek, rendeltetésszerᜐ 
használatához, az országos településrendezési és építési követelményekrᔐl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §-
ában meghatározott mértékᜐ jármᜐtárolók fele, épített garázsban/teremgarázsban, stb. kerül elhelyezésre
•• Hézagosan zártsorú csatlakozás létesítése esetén, az új beépítés építménymagassága, a csatlakozó lakóépület elsᔐ 
emeleti padlósíkját meg nem haladó, legfeljebb 4,5 m, legalább 3,5 m lehet..
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7. Egyedi elᔐírások
▬Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet10 (ld.: még jelen rendelet 2.§ (1) bek.)
▬Az övezet területén külön nyíllal és “MG” betᜐvel jelzett építési hely legalább 10 gépkocsi tárolót is 
magába foglaló építmény elhelyezésére szolgál. 
▬Új garázsépítmény garázsonként nem létesülhet.
▬A területen gépkocsi tárolók térszín alatt és/vagy földszinten alakíthatók ki. 
▬Gépkocsi tároló szabadon álló, földszintes épületben földtakarással (dombgarázsként füvesítve vagy 
tetᔐkert kialakítással) létesíthetᔐ, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. 
▬Gépkocsi tároló létesíthetᔐ a meglévᔐ, többszintes társasházakhoz zártsorúan csatlakozva, legalább 
3,5 m-es építménymagassággal, a hézagosan zártsorú beépítésre vonatkozó elᔐírás szerint. 
▬Az övezetben létesíthetᔐ építmények zártsorú összeépítés esetén építészeti egységet alkossanak. 
▬Az övezet temetᔐvel szomszédos egységeiben, a temetᔐ kerítése menti garázsok fokozatos 
kiváltására kell törekedni, az új beépítések alagsorában illetve földszintjén.

a.) A kiváltott garázsok helyén többszintes növényállomány telepítendᔐ (Többszintes növényállomány 
értékeit ld. OTÉK 25. §. 30. oldal).

b.) A területen új építés esetén a sötét nyíllal jelölt beépítések földszintjén és/vagy alagsorában 
garázsok létesítendᔐk.

c.) A területen új építés esetén a világos nyíllal jelölt beépítések földszintjén garázsbejárat nem, 
legfeljebb üzlet(ek) nyithatók.
▬Az övezetben jelölt lakókertekben, zöldfelületként fenntartandó területeken, a pihenést és a 
testedzést szolgáló építmények helyezhetᔐk el OTÉK 27. § (4) bekezdés a.) pontja szerint. A területek 
folyamatos karbantartásáról úszótelkes beépítés esetén önkormányzat vagy megbízottja, telekalakítás 
után pedig, a lakóközösség(társasház) vagy megbízottja gondoskodik.
▬Az övezetben jelölt beültetési kötelezettséggel érintett területeken jelen rendelet 4.§ (9) 
bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem:
▬A „Vásártér és környezete” elnevezésᜐ terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 
21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelᔐhelyek környezetében található, 
▬A 21/55 számú régészeti lelᔐhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2805/30-, 2805/31-, 
2805/60 hrszú telkeket,
▬A 21/59 számú régészeti lelᔐhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2805/7-, 20805/33-, 
2805/61-, 2810/2-, 2810/3-,  hrszú telkeket,
▬ A Történeti Városközpont területén az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben 
kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe tartozó ingatlanok: 1419/9-11-, 1419/13-16 hrsz-ok
(összesítésben ld.: 2. számú melléklet),

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelᜐ;
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, nagyrészt felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(Sz)/SZ K(100)/40(50)
Lk-1  

K/9,5 K/1000

(6) Az

jelᜐ övezet összefüggᔐ kertes társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

  
10 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti, 
valamint kivételesen• (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
• ▬ Az övezetben telkenként annyi lakás- vagy szállásférᔐhely helyezhetᔐ el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) 
bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhetᔐ.

 ▬ Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható illetve 1000• m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 22 m 
• Bármely olyan telekalakítás engedélyezhetᔐ, amely a kialakult, fenti táblázat adatát el nem érᔐ telek méretének  
növekedésével jár, akkor is, ha az újonnan kialakított telek nagysága még ezután is kisebb 1000 m2-nél

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult szabadon álló beépítés tartandó, új 

beépítés szabadon álló legyen,
K tartható illetve 

40(50)%•
40(30)•

• saroktelken 50 %beépítettség, 30 % zöldfelület biztosítandó;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb 2 épület K vagy 
6,0/0,0 •m K•• illetve 6,0 m

9,5-12,0 m telekméret 
függvényében••• Szabadon álló

• A terven jelölt esetekben 0,0 m lehet;
••▬ A kialakult állapot szerint a 3,0 m-es oldalkert átépítés során csak a 6,0 m-t meg nem haladó 
építménymagasságú lakóépületek esetén tartható. Új építéskor a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) 
bekezdése szerint meghatározott távolság biztosítandó, vagy  legalább 6,0 m.
 ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 9,5 m, ott jelen rendelet 2.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
••• Hátsókert meghatározását ld.:jelen rendelet 3. számú mellékletben;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata
K tarható 

illetve 9,5 •m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ, jellemzᔐen
magastetᔐ lehet,•  

K tartható illetve 12,0 m Cserépfedés lehet.

• A kialakult 12,5 m építménymagasságú lapos tetᔐs társasházak magas tetᔐs átépítése az építménymagasság 
növelése (térdfal magasítás) nélkül lehetséges.

7. Egyedi elᔐírások
Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet11 (ld.: még jelen rendelet 2.§ 
(1) bek.)

  
11 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem:
▬A „Vásártér és környezete” elnevezésᜐ terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 
21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelᔐhelyek környezetében található, 
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó 
települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(Sz,Z)/SZ/Z/Hz K(100)/40(50)
 Lk-1

 b K/9,5 K/1000

(7) Az
 

jelᜐ övezet összefüggᔐ zöldterületben úszó társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú új lakóépületek 
elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti, 

valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
• ▬Az övezetben telkenként annyi lakás- vagy szállásférᔐhely helyezhetᔐ el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) 
bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhetᔐ.

 ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható illetve 1000• m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 22 m 
• Bármely olyan telekalakítás engedélyezhetᔐ, amely a kialakult, fenti táblázat adatát el nem érᔐ telek méretének  
növekedésével jár, akkor is, ha az újonnan kialakított telek nagysága még ezután is kisebb 1000 m2-nél

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult szabadon álló illetve zártsorú beépítés

tartandó, új beépítés szabadon álló legyen, illetve 
a kialakult beépítéssel zártsorúvá, hézagosan 

zártsorúvá fejleszthetᔐ. •

K tartható illetve 
40(50)% ••

40(30) ••

• Zártsorúan csatlakozó illetve hézagosan zártsorú beépítés a meglévᔐ/megmaradó nyílásoktól függᔐ 
tᜐztávolságok biztosítása mellett engedélyezhetᔐ.
••▬A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a kialakult telekméret legalább 100 %-os, 
beépítetlen területtel való megnövelése esetén a beépítettség 40 % lehet; 
 ▬ saroktelken 50 % beépítettség és 30 % zöldfelület tartandó; 
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5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület lehet
K szerint 0,0 m, de 

legfeljebb
6,0 m

K illetve 5,0 m 10/0,0 m • Szabadon álló
Zártsorú

• 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;
6. A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert
Beépítési mód
függvényében

Több épület lehet
K szerint 0,0 m, de 

legfeljebb 6,0 m K illetve 5,0 m 10/0,0 m •
Szabadon álló

Zártsorú
• 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

7. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K tarható 
illetve max. 9,5 •m

Környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen, • K tartható illetve 12,0 m Cserépfedés lehet.

• A kialakult 15,0 m építménymagasságú társasház tovább nem magasítható, magastetᔐsítése az 
építménymagasság növelése (térdfal magasítás) nélkül engedélyezhetᔐ.

8. Egyedi elᔐírások
Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet12 (ld.:még jelen rendelet 2.§ (1) bek.)

Vonatkozó védelmi kategóriák 9.
a.) Kulturális örökségvédelem: 
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 458/1-, 774/4-, 789/2-, 
792/2-, 793/2-, 1172/2 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe tartozó ingatlanok: 1169/2-, 1172/2-, 1175/2-, 1179/2-, ./3-, ./5-, ./8 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 774/4-, ./5-, 789/2-, 792/2-, 793/2 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 453/6-,./7-,./8-
,./9-,./11-,./12-,./13-, 458/1-,./2-, 459/1-,./2 hrsz-ok
▬A „Vásártér és környezete” elnevezésᜐ terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 
21/59, 21/71 számú régészeti lelᔐhelyek környezetében található, 
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” –Sz-1 jelᜐ,

K(SZ,Z,Ikr)/SZ/Z K/45(60)
Lk-2 K/6,5 K/1200/150

(8) Az

 

jelᜐ övezet összefüggᔐ kertes, részben kialakult társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 
  

12 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti, 
valamint kivételesen• (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
• ▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthetᔐ, kivételesen ennél több akkor engedélyezhetᔐ, ha telken belül 
jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhetᔐ és a telekméret meghaladja az 
övezetben kialakítható legkisebb telekterületet, azaz >1200 m2.
•▬Az övezetbenkivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésébenelᔐírtakat figyelembe kell venni.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. •
legkisebb területe K•• tartható illetve 1200 /150•••m2A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 22•••• m 

•  A telkek megközelítésére magánút is létesíthetᔐ;
•• ▬Ha a kialakult telekméret a táblázatban meghatározott adatot nem éri el, a telek az övezetre elᔐírt egyéb 
paraméterek betartásával beépíthetᔐ.
•••Zártsorú beépítés esetén engedélyezhetᔐ telekméret.
••••Kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 

  ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
  ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 22,0 m legyen.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

(%)
Kialakult szabadon álló, zártsorú ill. ikresen 
csatlakozó beépítéstartandó, új beépítés 

szabadon álló legyen, kivételesen zártsorú-, 
hézagosan zártsorú beépítés is engedélyezhetᔐ•

K tartható illetve 
45(60)%••

40(20)••

•▬Kivételes esetek, azon helyben szokásos, több lakást magába foglaló szabadonálló beépítések (sorházak), melyek külsᔐleg egy 
épület képét mutatják, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tᜐzfalakkal csatlakozó önálló épületekbᔐl sorolódnak, 
zártsorúan/hézagosan zártsorúan csatlakozóvá alakíthatók.
 ▬A zártsorúan/hézagosan zártsorúan csatlakozó beépítés a meglévᔐ épületek, nyílás nélküli tᜐzfalai között is engedélyezhetᔐ 
(hézagosan zártsorú beépítés magyarázatát ld.: jelen rendelet  4. számú mellékletben)
 ▬A kialakult oldalhatáron álló, fᔐfunkciót kiegészítᔐ épületek, bontás esetén a szabadon álló beépítés szerint meghatározott építési 
helyen építhetᔐk újjá, kivéve Damjanich utca mentén, ahol a hátsó telekhatáron garázsok építhetᔐk. 
••A zárójeles értéksaroktelken tartandó;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több épület 
létesíthetᔐ, 

egységes építészeti 
együttesben

K vagy 
6,0 m

K(3,25) •

illetve 4,0 m

6,5-12,0/0,0 m 
telekméret 

függvényében••

Szabadon álló

•▬A kialakult állapot szerint a <3,25 m-es oldalkert, csak átépítés esetén tarható, új építés esetén legalább 4,0m biztosítandó. 
▬A kialakult 3,25 m-es oldalkert átépítés során csak a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén 
tartható. Új építéskor legalább 4,0 m tartandó.
 ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,5 m, ott jelen rendelet 2.§. (4) bekezdése szerint kell eljárni.
 ▬Ha a kialakult oldalkert < 3,25 m, de a szomszédos épülettᔐl az OTÉK 36.§. szerinti telepítési távolság biztosítható, az építés 

engedélyezhetᔐ.
••▬Hátsókert meghatározása ld.:jelen rendelet 3. számú mellékletben;
 ▬A Damjanich utca mentén kialakult 0,0 m-es hátsókert tartható,a hátsó telekhatáron álló épületek fala tᜐzfalas kialakítású lehet.
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége
Tetᔐ héjazata

K tarható ill.
max. 6,5 m
min. 3,5 m•

Jellemzᔐen 
magastetᔐ•• legyen K illetve 12,0 m

Cserép, fém,üveg ill. 
üveghatású mᜐanyag 

fedés lehet.
• Hézagosan zártsorú csatlakozás létesítésekor, a csatlakozó lakóépület földszinti födémjének padlósíkját meg 
nem haladó, de legalább 3,5 m legyen.
•• Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen szabályzat 12. §. (2) bekezdésben.

7. Egyedi elᔐírások
Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.13

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem: 
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet jelentᔐs része felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(O,Z,SZ)/Z/HZ K/60Lk-2
b K/6,5/5,5 K/600

(9) Az

 

jelᜐ övezet sᜐrᜐ kisvárosias karakterᜐ lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 6,5 
m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1●, 2, 3, 5 pontja szerinti, 
valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
●▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthetᔐ.
▬Kivételesen négynél több lakás, vagy annyi szállásférᔐhely engedélyezhetᔐ, amennyihez telken belül, jelen rendelet 

3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhetᔐ és a telekméret meghaladja az övezetben 
kialakítható legkisebb telekterületet, azaz >600 m2.
▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. bekezdéseiben elᔐírtakat 

figyelembe kell venni. 
2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható illetve 600 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai 
homlokvonala

K tartható illetve 16 m 

  
13 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult oldalhatáron álló, zártsorú ill. 
szabadon álló beépítés tartható, új beépítés 

zártsorúvá, hézagosan zártsorúvá fejleszthetᔐ●,
K●● tartható illetve 60 40●●●

●  Kivéve helyi védett épület esetén, ott a kialakult beépítés tartandó;
●● Ahol a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, ott a kialakult beépítés visszaépíthetᔐ;
●●●Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetᔐkert ill. zöldhomlokzat 
létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható 
legyen (ld. OTÉK 25. §. (2) bekezdés, valamint  OTÉK 5. számú melléklete), 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebb Beépítési módElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb 2 épület
K tartandó, 
mely szerint 

0,0 m is 
lehet•;

K illetve 4,0/7,0•• m

K illetve 7,0/4,0•• m
7,0/0,0•••

Zártsorú,
Hézagosan zártsorú

Szabadon álló
Oldalhatáron álló

• Kivéve vasútra nézᔐ telkek esetében (Kazinczy Ferenc utca mentén), ott az elᔐkert a hátsókerttel azonos méret, 
azaz 7,0 m legyen, a zártsorú összeépítés pedig a hátsó telekhatáron hozható létre;
••▬Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó.
 ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 7,0 m legyen.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés 
esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság fele tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 7,0 
m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés 
esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság 
fele, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint a tényleges 
építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•••▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ:

-a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;
-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemzᔐ és ezt a városi fᔐépítész véleményével alátámasztja;
- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építmény-
magasság

Tetᔐzet és a tetᔐ hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ 
héjazata

K tarható ill.
max.6,5/5,5•m

Kialakult, utcával párhuzamos gerincᜐ nyeregtetᔐs 
beépítés védendᔐ, új beépítés illeszkedᔐ legyen. A 

tetᔐzet hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. kora 
határozza meg. A védett épületek környezetében, 

azokhoz alkalmazkodó tetᔐzet létesíthetᔐ.

12,0 /9,0 ••m

Égetett 
agyagcserép-, 
fém-, fa- vagy 

üvegfedés 
lehet.

•▬Mᜐemlékvédelmiértékek függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új épületekkel igazodni  kell;
 ▬Az övezet Kossuth Lajos utcai szakaszán, a párkánymagasságok legalább 0,60 m-rel, legfeljebb 0,90 m-el 

térjenek el egymástól. Ennek érdekében, az illetékes tervtanács az építménymagasságoktól min. 0,60 m-es 
eltérést engedélyezhet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalásával megegyezᔐ irányban.
 ▬Egyetlen újonnan létesítendᔐ udvari szárny homlokzat magassága sem lehet nagyobb 5,5 m-nél;

•• Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;
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7. Egyedi elᔐírások
Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.14

Vonatkozó védelmi kategóriák örökségvédelem szerint: 8.
a.) Kulturális örökségvédelem:
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 365-384-, 681-688-, 699-, 702-, 
703-, 705-707-, 709-, 710-, 713-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 968-970-, 
973-, 974-, 977-, 978-, 982-, 985-, 986-, 988-, 989-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 
1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok,
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe tartozó ingatlanok: 709-, 710-, 713-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 
1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok: 705-707-, 985-, 986-, 988-, 989 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 681-688-, 699-, 702-, 703-, 861-, 862-, 865-, 
866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 966-, 970-, 973-, 974-, 977, 978-, 982-, 983 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlék:  Kossuth L. u. 89. 978 hrsz.
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
területe: 272-285-, 317/1-, ./2-, -327-, 329-337-, 362/1-, ./2-, 363-387-, 468-477 hrsz-ok
▬Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Csányi L. u. 5. 364 hrsz.
Deák F. u. 2. 1132 hrsz.
Erzsébet királyné u. 26. 687 hrsz.
Erzsébet királyné u. 28. 688 hrsz.
Jókai M. u. 2. 713 hrsz.
Kossuth L. u. 66. 875 hrsz.
Kossuth L. u. 54. 862 hrsz.
Kossuth L. u. 85. 983 hrsz.

▬ Helyi védelemre javasolt épületek:
Deák F. u. 6. 1106 hrsz., Erzsébet királyné u. 22. 685 hrsz.
Iskola u. 9. 1035 hrsz., Kossuth L. u. 56. 865 hrsz.
Kossuth L. u. 58. 866 hrsz., Kossuth L. u. 72. 879 hrsz.
Kossuth L. u. 93. 974 hrsz., Kossuth L. u. 99. 969 hrsz.
Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz.,  Nádor út 10. 1137 hrsz.
Kossuth L. u. 99. 969 hrsz., Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz.
Nádor út 10. 1137 hrsz., Pethᔐ u. 21. 1105/3 hrsz.
Városház u. 7. 1086 hrsz., Városház u. 15. 1082 hrsz.

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet jelentᔐs része  felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(SZ)/SZ/Z K/50
Lk-3 K/7,5 K/125

(10) Az

 

jelᜐ övezet több önálló rendeltetési egység sorolásával kialakult sᜐrᜐ, sorházas lakóövezet, amely a 
7,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

  
14 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12. §. (2) bekezdés 1•, 2, pontja szerinti, 
valamint kivételesen•• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.
• Az övezetben telkenként legfeljebb két lakás létesíthetᔐ;
•• ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Telekfelosztás, a tényleges használat szerint engedélyezhetᔐ (ld. 
4.sor alatti kitétel). 
legkisebb területe K tartható illetve 125• m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 6,0 m 
• A kialakult telek ott osztható, ahol az épületekre a 4. sorban meghatározottak érvényesek.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló 
beépítés tartható illetve 
zártsorúvá alakítható•

K tarható vagy 50% 30

•Több lakást magába foglaló beépítések esetén, azon épületeknél, melyek külsᔐleg egy épület képét mutatják, de 
egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tᜐzfalakkal csatlakozó önálló épületekbᔐl sorolódnak. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb két 
épület lehet

K(5,0) tartható
vagy 6,0/0,0• m 

K tartható vagy 
4,0 m 7,5 m Szabadon álló

Zártsorúan csatlakozó

•A terven jelölt esetekben 0,0 m lehet; 

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K tarható 
illetve 7,5 m

Jellemzᔐen 
magastetᔐ• lehet 

K Cserépfedés lehet.

• Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen szabályzat 12. §. (2) 
bekezdésben.

7. Egyedi elᔐírások
▬Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.15

▬A Festetics fenyᔐ allée menti övezetekben, a terv szerinti közpark rovására az övezet telkei 
nem növelhetᔐk.
▬Az övezet telkein meglévᔐ garázsok helyén, a garázsok földszinti vagy/és alagsori 
pótlásával az övezetre vonatkozó elᔐírások szerint új beépítés hozható létre.

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem:
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelᜐ,

  
15 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(O,Z,SZ)/Z K/40/50 Lk-3
 b K/5,5/6,0 K/400

(11) Az

 

jelᜐ övezet összefüggᔐ kiskertes, kialakult lakóövezet, amely jellemzᔐen négy önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló, az 5,5 m-t illetve a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek 
elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti,
valamint kivételesen• (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

• ▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthetᔐ.
 ▬Az övezetben kivételesen legfeljebb 8 lakás, vagy szálláshely szolgáltató épület legfeljebb 12 önálló 

rendeltetési egységgel akkor létesíthetᔐ, ha telken belül jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható 
gépkocsi elhelyezhetᔐ és a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >800 
m2-nél;
 ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. bekezdéseiben elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható illetve 400 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 14,0 m 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult oldalhatáron álló, zártsorú ill. szabadon álló 
beépítés tartható, új beépítés zársorúvá fejleszthetᔐ•.

K tartható illetve 
40/50%•• 40/30•••

• Kivéve mᜐemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó.
•• Saroktelken ill. zártsorú beépítés esetén 50 % létesíthetᔐ;
••• Saroktelken ill. zártsorú beépítés esetén 30 % tartandó;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Legfeljebb 2 
épület

K tartandó, 
mely szerint 

0,0 m is lehet•

K•• illetve 6,0 m

K•• illetve 4,0 m
6,0/0,0 m•••

Oldalhatáron álló
Zártsorúan 
csatlakozó

•  Két utca között húzódó telek esetén, az egyik, a terv szerinti utcavonal mentén, a hátsókert mérete tartandó;
••▬Oldalhatáron álló beépítés esetén, legalább 6,0 m tartandó.
 ▬Zártsorú, ill. váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0m tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az 
oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.
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 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0 m-nél, ott legalább a tényleges 
építménymagasság tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek 

találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint 
a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§. (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•••▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ:

-a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;
-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemzᔐ és ezt a városi fᔐépítész véleményével alátámasztja;
- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K tarható 
illetve 5,5/6,0• m

Jellemzᔐen 
környezetéhez illeszkedᔐ, 

magastetᔐ legyen••
12,0 /9,0 •••m Cserépfedés 

lehet.

• 6,0 m építménymagasság azon övezetben engedélyezhetᔐ, amely nem tartozik sem mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe, sem mᜐemléki környezetbe, és helyi védett területbe sem;
••Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§ ( 2) bek.;
••• udvari/egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;

7. Egyedi elᔐírások
Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.16

Vonatkozó védelmi kategóriák 8.
a.) Kulturális örökségvédelem:
▬ 21/50 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlant: 712 hrsz.
▬ 21/66 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 802/2-, 803/1-, 
805-, 806/2 hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 689/1-, 689/2-, 690-, 692-697-, 698/1-, 
./2-, 700-, 701-, 708-, 711-, 712-, 739-749-, 760-762-, 765-770-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 
802/1-, 803/1-, ./2-, 804-, 805-, 806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814-, 820/2-, 1022-1028-, 2104-,2107 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe tartozó 
ingatlanok: 708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 762-, 1000-1002-, 1005-, 
1006/1-, ./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, ./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-
2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok
▬Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok:690-,692-697-,700-,701-,743-747-,765-770 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 689/1-, ./2-, 690-, 698/1-, ./2-, 748-, 749-, 789/1-, 790/1-, 
791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, ./2-, 803/2-, 804-, 805 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 806/1-, 
./2-, 807-, 810-, 811-, 814 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Erzsébet királyné u. 17. 698/1 hrsz.
Helikon u. 20. 761 hrsz.
Helikon u. 22. 760 hrsz.
Jókai M. u. 3. 719 hrsz.
Jókai M. u. 5. 720 hrsz.
Kacsóh P. u. 3. 729 hrsz.

▬ Helyi védelemre javasolt épületek:
Jókai M. u. 1. 718 hrsz.

  
16 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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Jókai M. u. 4. 712 hrsz.
Katona J. u. 7. 2104 hrsz.

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe tartozó ingatlanok: 708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 
762-, 1000-1002-, 1005-, 1006/1-, ./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, 
./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(SZ)/SZ K/40/50 Lk-4 K/9,5 K/2400

(12) Az

 

jelᜐ övezet kialakult nagytelkes lakóövezet és üdülᔐ övezet vegyesen, amely több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, jellemzᔐen lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 4, pontja szerinti, illetve 
kivételesen (3) bekezdés 1• és  2 pontja szerinti építmények.
•▬Az övezetben telkenként annyi önálló rendeltetési egység (lakás, szálláshely szolgáltató rendeltetési egység, 
stb.) létesíthetᔐ, amennyihez telken belül, az épület alatti mélygarázsban, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján 
meghatározható gépkocsi elhelyezhetᔐ. 
 ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.  bekezdéseiben elᔐírtakat 
figyelembe kell venni.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. •

Legkisebb területe K tartható ill.2400 m2A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 30 m

• A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedᔐ 
tereprendezés után engedélyezhetᔐ, különös tekintettel a terepadottságokból adódó részük kialakítására és a 
csapadékvíz elvezetésre. 

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló beépítés tartható. Új beépítés 
szabadon álló legyen•. 40/60 •• 40/20•••

•▬ Kivéve mᜐemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó.
▬ A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedᔐ 
tereprendezés után engedélyezhetᔐ, különös tekintettel a terepadottságokból adódó részük kialakítására és a 
csapadékvíz elvezetésre.
••Kivételek: ▬Saroktelken 60 %-os beépítettség engedélyezhetᔐ;

▬Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a 
kialkult beépítés mértékéig engedélyezhetᔐ.

•••Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK 25 §-a szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetᔐkert ill. zöld 
homlokzat létesítendᔐ az OTÉK 5. számú melléklete szerint. 
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5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több épület létesíthetᔐ
K tartandó, 
mely szerint 

0,0m is lehet, 
ill. 6,0m

K• illetve 5,0 m 12,0 m•• szabadon álló

•▬ Szabadon álló beépítés esetén, legalább 5,0 m tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult szabadon álló beépítés esetén az oldalkert <5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ 

tényleges építménymagasság fele tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb, mint az oldalkertre nézᔐ tényleges

építménymagasság fele, ott jelen rendelet 2.§. (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•• A 12,0 m-es hátsókertekre beültetési kötelezettség vonatkozik.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata

K/9,5 m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ, jellemzᔐen 
magastetᔐ legyen•

max. 14,0•• m Égetett agyagcserép 
legyen.

•Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§  (2) bekezdésében;
•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az 
építési engedélykérelmet,17 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.18

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.19

Vonatkozó védelmi kategóriák 8.
a.) Kulturális örökségvédelem: 
▬ 21/40 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 4070/1-, 4063-, 4060/3 
hrsz-ok;
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet részlete felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,
▬Az övezet Festetics  - fekete fenyᔐ allée mentén elhelyezkedᔐ övezetei a védett fasor felé 
nem bᔐvülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell.

  
17 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
18 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
19 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(O,Ikr, Z,SZ)/O/Z K/40/60Lk-4 
b K/6,5 K/600

(13) Az

 

jelᜐ övezet sᜐrᜐ beépítésᜐ, kiskertes lakóövezet villasorokkal, amely több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti, illetve 

kivételesen•• (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
• Az övezetben telkenként legfeljebb 4 lakás létesíthetᔐ;
••▬Az övezetbenkivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésébenelᔐírtakat figyelembe kell venni. 
 ▬Az övezetben kivételesen négynél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület 

létesíthetᔐ, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhetᔐ és a 
telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt legkisebb telekméret nagyságát, azaz >600 m2-nél;

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ.
Legkisebb területe 600 m2A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 16 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult oldalhatáron álló, ikresen illetve zártsorúan 
csatlakozó, szabadon álló beépítés tartható. Új beépítés 
oldalhatáron álló legyen, illetve zártsorúvá fejleszthetᔐ•. 

40/60 •• 40/20•••

•▬Kivéve mᜐemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó.
 ▬Zártsorú beépítés engedélyezhetᔐ a következᔐ esetekben:

- ≤ 14 m utcai telekszélesség esetén;
- amikor a kialakult oldalkertek OTÉK-ban foglalt értékeknél kisebbek;
- ha a nem zártsorú beépítésᜐ épület vagy beépítési együttes nem áll mᜐemléki védelem alatt;
- új beépítés esetén, ha az övezet nem tartozik sem mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe, sem mᜐemléki környezetbe, 

és helyi védett területbe sem;
••Kivételek:  ▬Saroktelken 60 %-os beépítettség engedélyezhetᔐ;

▬Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a 
kialkult beépítés mértékéig engedélyezhetᔐ.

•••Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetᔐkert ill. zöld homlokzat 
létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 
5%-át adja (ld.: még OTÉK. 25. §.(2) bekezdés és OTÉK 5. melléklete).

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

≤ 600 m2 telekméret 
eseténcsak egy épület,
> 600 m2 telekméret 
eseténtöbb is lehet

K tartandó, 
mely szerint 

0,0m is lehet, 
ill. 6,0m

K• illetve 4,0 m

K•illetve 7,0/4,0 m
0,0/7,0/12,0 

m••

zártsorú
ikresen csatlakozó

szabadon álló

oldalhatáron álló 
•▬Zártsorú, ikresen csatlakozó, szabadon álló ill. váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor
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az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó.
▬Oldalhatáron álló beépítés esetén, legalább 7,0 m tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert ikresen csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés 

esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, <4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság fele tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 7,0 m-nél, ott legalább a tényleges 

építménymagasság tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert ikresen csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés 

esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasság, ott jelen 
rendelet 2.§. (4) bekezdése szerint kell eljárni.
••▬ 0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ:

-a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;
-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemzᔐ és ezt a városi fᔐépítész véleményével alátámasztja;
- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

▬ 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;
▬ ≥ 25 m telekmélység esetén 7,0 m tartandó;

 ▬ ≥ 40 m telekmélység esetén 12,0 m tartandó;
6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések

Megengedett 
építménymagasság

Tetᔐzet és a tetᔐ 
hajlásszöge

Legnagyobb 
tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata

K/6,5 •m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ, jellemzᔐen 
magastetᔐ legyen••

max. 12,0/9,0••• m Égetett agyagcserép 
legyen.

• ▬Kivéve mᜐemléki épületeknél, ahol a táblázat adatától eltérᔐ, kialakult építménymagasság tartandó, attól eltérni, csak 
kivételes esetben, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes Irodájának hozzájárulásával lehetséges.
 ▬Kivéve helyi védett épületeknél, ahol a táblázat adatától eltérᔐ, kialakult építménymagasság tartandó, attól 

eltérni, csak kivételes esetben, a városi fᔐépítész véleménye alapján lehetséges. 
••Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§  (2) bekezdésében;
••• Oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ) épület esetében 9,0 m lehet,

7. Egyedi elᔐírások
Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.20

Vonatkozó védelmi kategóriák:8.
a.) Kulturális örökségvédelem: 
▬ 21/66 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 808-, 809 hrsz-ok
▬ 21/67 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 898-, 899 hrsz-ok
▬ 21/70 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 783-, 817 hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 338-340-, 348-359-, 750-753-, 755-
759-, 775/1-, ./2-, 776-78-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-, 823-, 824/1-, ./2-, 825-828-, 830-, 831-, 
898-902-, 904-, 905-, 910-, 911-, 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ 

  
20 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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területbe tartozó ingatlanok: 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok: 755-759-, 775/2-, 776-782 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 750-753-, 775/1-, 783-788 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlékek: 

Helikon u. 15. 775/2 hrsz.
Balaton u. 17. 817 hrsz.
Munkácsy M. u. 5. 898 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
területe: 286-294-, 306-315-, 338-359-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-828-, 830-, 831-
, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Balaton u. 20. 785 hrsz.
Deák F. u. 18. Evangélikus templom és lelkészi lakás, 1033 hrsz.
Erzsébet királyné u. 29. 388 hrsz.
Erzsébet királyné u. 31. 348 hrsz.
Erzsébet királyné u. 30. 338 hrsz.
Erzsébet királyné u. 36. 341 hrsz.
Erzsébet királyné u. 38. 342 hrsz.
Erzsébet királyné u. 48. 308 hrsz.
Erzsébet királyné u. 52. 310 hrsz.
Erzsébet királyné u. 54. 311 hrsz.
Erzsébet királyné u. 56. 312 hrsz.
Erzsébet királyné u. 64. 286 hrsz.
Erzsébet királyné u. 66. 287 hrsz.
Erzsébet királyné u. 70. 289/1 hrsz.
Erzsébet királyné u. 74. 290 hrsz.
Helikon u. 30. 756 hrsz.
Hunyadi J. u. 7. 808 hrsz.
Munkácsy M. u. 19. 911 hrsz.
Park u. 9. 826 hrsz.
Sörház u. 5. 1013 hrsz.
Sörház u. 7. 1014 hrsz.
Sörház u. 1015 hrsz.
Vörösmarty M. u. 11. 782 hrsz.
Vörösmarty M. u. 13. 783 hrsz.

▬ Helyi védelemre javasolt épületek:
Helikon u. 28. 757 hrsz.
Petᔐfi S. u. 3. 350 hrsz., 5. 349 hrsz.
Sörház u. 9. 1016 hrsz.
Vörösmarty M. u. 8. 352 hrsz.

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe 
tartozó ingatlanok: 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet részlete felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,
▬Az övezet Festetics  - fekete fenyᔐ allée mentén elhelyezkedᔐ övezetei a védett fasor felé 
nem bᔐvülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell.
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K(SZ,O)/Z/SZ K/40(60)Lk-5  Lk-5
    b K/6,0 K/600

(14,15) Az

 

jelᜐ övezet kialakult sᜐrᜐ, eredetileg szabadon álló, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló 
beépítésbᔐl zártsorúvá fejlᔐdᔐ lakóövezet, amely a 6.0 m-t meg nem haladó építménymagasságú 
lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12. §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, pontja szerinti, 

valamint kivételesen•• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.
• Az övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthetᔐ;
••▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬Az övezetben kivételesen kettᔐnél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely 

szolgáltató épület létesíthetᔐ, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján 
meghatározható számban elhelyezhetᔐ és a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt legkisebb telekméret 
kétszeresét, azaz >1200 m2-nél;

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható illetve 600 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 14,0 m 
4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb beépí-
tettsége %

Legkisebb zöldfelület 
(%)

Kialakult szabadon álló illetve oldalhatáron 
álló beépítés tartható, új beépítés zártsorúvá 

fejleszthetᔐ illetve szabadon álló lehet•
K tartható 

illetve 40(60)%•• 40(20)••

• Szabadon álló új beépítés akkor létesíthetᔐ, ha az épületek közti telepítési távolság az OTÉK 36. § 
bekezdéeiében meghatározott értékek szerint biztosítható. 
•• ▬Saroktelek esetén tartható a zárójeles érték;

 ▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületeken, „a területek 
biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban 
meghatározott, legalább kétszintes növényzet telepítendᔐ;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb két 
épület lehet

K (0,00)•vagy 
5,0 m 

K vagy 
3,0 m••

6 -12/0,00m 
telekméret 

függvényében•••

Szabadon álló

Zártsorúan csatlakozó

•   Kialakult állapot tartható, mely szerint 0,0 m is lehet. 
••▬ A kialakult állapot szerint a < 3,0 m-es oldalkert, csak átépítés esetén-, illetve új építésnél csak a 6,0 m-t meg 
nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén tartható.
▬Zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között is tartandó érték.
▬Ha a kialakult oldalkert < 3,0 m, de a szomszédos oldalkerttel együtt a 6,0 m-es tᜐztávolság biztosítható, az 
építés engedélyezhetᔐ.
▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti tᜐztávolság < 6,0 m, ott jelen rendelet 2. §. (4) bekezdése szerint kell eljárni.
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•••▬Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében jelen rendelet 3. számú melléklete szerint lehet, kivéve 
vasútra nézᔐ telkek esetében, ahol 6,0 m tartható.

▬Kialakult állapot szerint a 0,00 m-es hátsókert új beépítés esetén akkor engedélyezhetᔐ, ha az épületek közti 
tᜐztávolság így is biztosítható. Ilyen esetben a hátsó telekhatáron álló épület fala, tᜐzfalként alakítandó ki.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata
K tarható 

illetve 6,0 m
Jellemzᔐen 

magastetᔐ• lehet 12,0 m lehet
Cserépfedés lehet.

• Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen szabályzat 12. §. (2) 
bekezdésben.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.21

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.22

▬Zártsorú összeépítés esetén az elsᔐ beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, 
anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelezᔐ illeszkedni a késᔐbbi beépítések számára. 

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem:

 ▬az Lk-5 jelᜐ övezetben:  -
 ▬Lk-5b jelᜐ övezetben:  -
 ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét 

övezet – T-2 jelᜐ,
 ▬a Tapolca út menti övezetek egységes városképi kialakulására fokozott figyelem 

forrdítandó. 
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet jelentᔐs része felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,
▬Az övezet Festetics  - fekete fenyᔐ allée mentén elhelyezkedᔐ övezetei a védett fasor felé 
nem bᔐvülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell.

K(O,Ikr,Z )/Z K/40/75Lk- 6 Lk-6
b K/5,0 K/700

(16) (17)A

jelᜐ  övezet  sᜐrᜐ  beépítésᜐ,   kiskertes  lakóövezet,  amely legfeljebb  három lakásos, az 5,0 m-t 
meg nem haladó építménymagasságú  lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
  

21 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
22 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1●, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint 
kivételesen● négylakásos lakóépület, illetve (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
• ▬ Az övezetben telkenként legfeljebb 3 lakás létesíthetᔐ;
 ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 

figyelembe kell venni. 
 ▬Az övezetben kivételesen háromnál több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely 

szolgáltató épület létesíthetᔐ, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján 
meghatározható számban elhelyezhetᔐ és a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt legkisebb telekméret 
nagyságát, azaz >700 m2-nél;

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Csak olyan telekalakítás engedélyezhetᔐ, melynek következtében a telek 
utcai homlokvonala nem haladja meg az övezetre elᔐírt maximális méretet.
Legkisebb területe 700 m2

legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 14 m
A kialakítható 
telek

Legnagyobb utcai homlokvonala 18 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult oldalhatáron álló, ikresen illetve zártsorúan 
csatlakozó beépítés tartható, zártsorúvá fejleszthetᔐ. 

Új beépítés zártsorúan csatlakozó• lehet. 
40 (75) •• 40 (20)•••

• ▬ zártsorú összeépítés ≤ 25 m telekhossz esetén a hátsó telekhatáron is engedélyezhetᔐ .  
▬egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m utcai homlokzatszélesség), a zártsorú összeépítés az 

utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthetᔐ.
▬ zártsorú beépítés esetén a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendᔐ.

•• Kivételek: ▬Saroktelken 75 %-os beépítettség engedélyezhetᔐ;
▬Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a               

kialkult beépítés mértékéig engedélyezhetᔐ.
•••Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetᔐkert ill. zöld homlokzat 
létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 
5%-át adja (ld. OTÉK. 25. § (2) bekezdése és OTÉK 5. számú melléklete ).

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

≤ 450 m2 telekméret 
esetén csak egy épület,
> 450 m2 telekméret 
esetén legfeljebb 2 épület,

K tartható
Ill.

0,0/6,0 • m

K ill. 5,0 •• m

4,0 •••m

6,0 - 12,0 m
K tartható, ill. 

telekméret szerint 
változó ••••

Kialakult 
oldalhatáron álló 
beépítés esetén

zártsorú
• Kivéve egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m utcai homlokzatszélesség), amikor a zártsorú 
összeépítés az utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthetᔐ. 
•• Ha a kialakult oldalkert < 5,0 m, és kisebb az OTÉK 36 §. bekezdései alapján meghatározott tᜐztávolságnál, akkor jelen 
rendelet 2.§. (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•••Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság 4,0 m, de az oldalszárnyak és a 
telekhatárok által határolt belsᔐ udvar legalább egyik mérete 6,0 m legyen.
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•••• Az övezetben a változó telekhosszúságok (TH) miatt, a hátsó kert (HK)  meghatározása a közvetkezᔐk szerint lehet:
 ▬ Ha         TH  ≤ 25 m akkor HK legalább     0 m ,
 ▬ Ha 25 < TH  ≤ 35 m akkor HK legalább  6,0 m,
 ▬ Ha 35 < TH akkor HK legalább        10,0 m.
 ▬ 0 m-es hátsókert , esetén a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tᜐzfalas lehet.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ hajlásszöge Legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata

K tartható ill. 5,0m
Környezetéhez illeszkedᔐ, 

jellemzᔐen magastetᔐ• lehet
max.12,0(7,0)••

m
Égetett agyagcserép 

legyen.

•  Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen szabályzat 12. §. (2) bekezdésben.
•• oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ) épület esetében 7,0 m lehet,

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.23

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.24

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem:
▬ az Lk-6 jelᜐ övezetben: 

▬A „Vásártér és környezete” elnevezésᜐ terület (B-3) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 
21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelᔐhelyek környezetében található, 
▬ Régészeti lelᔐhely érinti a Lehel utca 32-42. számú, 2253-2261 hrsz-ú, ill. 39-47 számú, 
2165-2176 hrsz-ú ingatlanokat. (összesítve ld. 2. számú melléklet).
▬ Az övezet Keszthely Városközpont szabályozási tervében MJT, mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe esik,
▬ Az övezet helyi védett területeire illetve helyi védett utcasoraira Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendelete vonatkozik

▬ az Lk-6b jelᜐ övezetben: 
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 2110-2116-, 2166-2169-, 2172-
, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2207/3-, 2196 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe 
tartozó ingatlanok: 2110-2112-, 2113/1-, ./2-, 2114-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 
2183-2185-, 2190-2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 2206-, 2207/3 hrsz-ok

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet  
– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

  
23 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
24 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(O/Ikr)O/Z/Ikr K/50(75)
Lk-7 Lk-7

  b K/4,5 K/300

(18) (19) Az

 

jelᜐ övezet sᜐrᜐ beépítésᜐ, kiskertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m-t meg nem
haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1●, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint 

kivételesen● négylakásos lakóépület és (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
• ▬ Az övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthetᔐ;
▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 

figyelembe kell venni. 
▬Az övezetben kivételesen kettᔐnél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely 

szolgáltató épület létesíthetᔐ, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján 
meghatározható számban elhelyezhetᔐ és a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt legkisebb telekméret
kétszeresét, azaz >600 m2-nél;

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Csak olyan telekalakítás engedélyezhetᔐ, melynek következtében a telek 
utcai homlokvonala nem haladja meg az övezetre elᔐírt maximális méretet.
Legkisebb területe 300 m2

legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 16 A kialakítható 
telek Legnagyobb utcai homlokvonala 18 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legnagyobb 
szintterületsᜐrᜐség

Legkisebb 
zöldfelület %

Kialakult oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó 
beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló 

illetve zártsorú •lehet. 
50 (75) •• 0,8 20 •••

•  zártsorú összeépítés engedélyezhetᔐ, ha:
a.)  a kialakult oldalkert   ≤  3,0 m. 
b.) a telek szélessége ≤13,0 m.
c.) > 20 m utcai telekszélesség esetén akkor, ha az új építés mindkét oldalhatáron épületszárnyat 

eredményez (“U” alakú beépítés).
d.) a zártsorú összeépítés ≤ 25 m telekhossz  esetén a hátsó telekhatáron is engedélyezhetᔐ .  
e.) egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m tetᔐszélesség) a zártsorú összeépítés az utcavonaltól 

legalább 6,0 m-re beljebb létesíthetᔐ,
f.) zártsorú beépítés esetén  a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendᔐ.

•• Kivételek:▬ Saroktelken 75 % engedélyezhetᔐ;
 ▬ Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a 

kialakult beépítés mértékéig engedélyezhetᔐ.
•••Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetᔐkert ill. zöld homlokzat 

létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 5%-át 
adja (ld. OTÉK. 25. § 2. bekezdése és OTÉK 5. számú melléklete ).

5. Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

≤ 450 m2 csak egy épület,

> 450 m2 legfeljebb 2 épület,
0 m

K• ill. 6,0 m

4,0•• m

K tartható, 10,0 m 
ill. 0 m ••• m

Oldalhatáron álló
Zártsorú ill. 

Ikresen csatlakozó
• Ahol a kialakult oldalkert < 6,0 m, és kisebb az OTÉK 36 §. (2) bekezdése alapján a tényleges 
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építménymagasságból meghatározott telepítési távolságnál is, akkor az építési engedélyezés során jelen rendelet 
2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•• Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó érték, de az oldalszárnyak és a telekhatár által 
határolt belsᔐ udvar legalább egyik mérete 6,0 m legyen.
•••▬ ≤ 25 m telekhossz  esetén 0,0 m lehet, 

 ▬ 0 m-es hátsókert  esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tᜐzfalas lehet.
6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések

Megengedett 
építménymagasság

Tetᔐzet és a tetᔐ hajlásszöge Legnagyobb 
tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata

4,5 m Jellemzᔐen magastetᔐ• legyen max.12,0(7,0)••m Égetett agyagcserép legyen.
• Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen szabályzat 12. §. (2) bekezdésben.
•• oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ) épület esetében 7,0 m lehet.

7. Egyedi elᔐírások
Lk-6 jelᜐ övezetben:A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját 
bemutató átványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, 
amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei 
jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.25

Lk-6b jelᜐ övezetben: 
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.26

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.27

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.)Kulturális örökségvédelem:

Az Lk-6 jelᜐ övezetben: 
▬ Régészeti lelᔐhely érinti az Árpád utca 52-54, 43-47 számú ingatlanokat (2315, 2316, 2319, 
2411, 2415 hrsz-ok). Nagy Lajos király u. 6-18, 9-19, 46-56, 47-55 számú ingatlanokat (2370, 
2373-2375, 2378, 2379, 2446 2408, 2412-2414, 2416, 2418, 2420-2425)
▬ Az övezet Keszthely Városközpont szabályozási tervében MK, mᜐemléki környezet területébe esik.
▬ Az övezet helyi védett területeire illetve helyi védett utcasoraira Keszthely Város 

Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendelete vonatkozik.
Az Lk-6b jelᜐ övezetben: 
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 2122- 2124-, 2126-2131-, 
2133-2143-, 2146-2149-, 2151-2157-, 2159-2162 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe tartozó ingatlanok: 2122-2124-, 2126-2131-, 2133-2135-, 2137-2143-, 2146-2149-, 
2151-, 2153-2157-, 2159-2162 hrsz-ok,2183-2185-, 2190-2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 
2206-, 2207/3 hrsz-ok
▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet  
– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

  
25 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
26 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
27 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(SZ,O,Ikr)/O/Z/SZ K/30
Lke-1 K/5,0/6,5 K/600

(20) Az

 

jelᜐ övezet laza beépítésᜐ, összefüggᔐ nagykertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 5,0 m-t 
meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek  elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetbenelhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 2, 3, 4. pontja szerinti, 
valamint kivételesen● (2) bekezdés 1, (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények.
• ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬ kivételesen 3 lakásos lakóépület, vagy 3 egyéb rendeltetési egység akkor engedélyezhetᔐ, ha a telekméret 
meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.

▬kivételesen 6 lakásos (szociális) lakóépület  az övezet Keszthelyi övárok - 027/17 hrsz-ú földút – 021/35 hrsz-ú 
és 020/16 hrsz-ú ingatlanok, továbbá a Külsᔐ zsidi út által határolt területen engedélyezhetᔐ, de abban az esetben 
a kialakítható telekméret ott legalább 1200 m2 legyen.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.
3. A telekalakítás 

lehetᔐségei
Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. Nyeles telek létesíthetᔐ.
legkisebb területe K tartható ill. 600 m2A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill.  16,0 m•

• kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége  %
Legkisebb 

zöldfelület   %
Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló illetve ikresen 
csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló 
legyen, kivételesen• zártsorúan csatlakozóvá alakítható, 
illetve szabadon álló beépítés is engedélyezhetᔐ.

K tartható 
illetve 30 %•• 50•••

•▬ Zártsorú összeépítés engedélyezhetᔐ azokban az esetekben:
a.)ahol a kialakult oldalkert  ≤ 3,0 m, 
b.)ahol a telek szélessége ≤ 12,0 m,
c.)egytraktusos utcai épületnél (legfeljebb 7,0m tetᔐszélesség esetén), a zártsorú összeépítés az utcavonaltól 
beljebb, legalább 9,0 m-re létesíthetᔐ,
d.)zártsorú beépítés esetén a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendᔐ.

▬ Szabadon álló új beépítés akkor létesíthetᔐ, ha az épületek közti telepítési távolság az OTÉK 36. § (1), (2) 
bekezdésében meghatározott értékek szerint biztosítható, és az egész tömbben ez a beépítési mód többségben 
fordul elᔐ, illetve a szabályozási terv szabadon álló beépítési módról rendelkezik.

•• Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult beépítés mértékéig engedélyezhetᔐ.
•••Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetᔐkert ill. zöld homlokzat 
létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható 
legyen (ld. OTÉK 25 §. (2) bekezdés ésOTÉK 5. számú melléklet ).
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5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb kettᔐ 
lehet

K szerint 0,0 
m vagy 

5,0/0,0• m

K •• vagy 5,0 m

K •• vagy 4,0•••

m

6,0 - 12,0 m 
telekméret 

szerint változó
(0 m)••• •

Oldalhatáron álló

Zártsorúan csatlakozó
szabadon álló 

ikresen csatlakozó

• ▬ Saroktelek esetén, beépítéstᔐl függetlenül, a hosszabbik telekhatár mentén, 0,0 m lehet.
•• ▬ A kialakult állapot szerint, oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó 
beépítésnél < 2,5 m-es oldalkert, csak átépítés esetén tarható, új építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél 
legalább 5,0 m, szabadon álló beépítésnél legalább 4,0 m biztosítandó.
▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 5,0 m, de a szomszédos oldalkerttel együtt a jelen 

táblázat szerinti méret biztosítható, az építés engedélyezhetᔐ.
▬ Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 5,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó 
beépítésnél < 2,5 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési  
távolság, ott az építési engedélyezés során jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•••Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság.
•••• ▬Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében lehet, jelen rendelet 3. számú melléklete szerint.  

 ▬ < 25,0 m telekmélység esetén, a hátsókert  0,0 m is lehet, de ilyenkor a hátsó telekhatáron álló homlokzat 
kialakítása tᜐzfalas lehet.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Tetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K tartható 
illetve 5,0/6,5• m

Környezetéhez 
illeszkedᔐ, 
jellemzᔐen  

magastetᔐ legyen
(cca. 35-42 ° közötti 

hajlásszög)

max. 12,0 m Hullámpala nem lehet.

• Az épület egyetlen pontja sem haladhatja meg a 6,5 m-t.

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.28

▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.29

▬Zártsorú összeépítés esetén az elsᔐ beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, 
anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelezᔐ illeszkedni a késᔐbbi beépítések számára. 

  
28 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
29 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬ Keszthely Történeti Városközpont Szabályozási Terve Mᜐemléki Jelentᔐségᜐ Területhez 
csatolta az övezet következᔐ ingatlanjait: (összesítésben ld.:5. számú melléklet)
2452-, 2453-, 2456/1-, 2456/2-, 2457, 2465, 2466 hrsz-ú ingatlanjait. 
▬ Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet következᔐ ingatlanjai: (összesítésben ld.:
5. számú melléklet)
940-948-, 950-959-, 960/1-, 961/2-, 961-, 962 hrsz-ú ingatlanja. 
▬ Országosan védett épületek az övezetben (összesítésben ld.: 5. számú melléklet)
Sopron u. 7. sz. 2456/2 hrsz
▬ Helyi védett épületek az övezetben: (összesítésben ld.: 5.számú melléklet) 
Kossuth Lajos utca 105-107. sz., 962-, 960/1 hrsz
Kossuth Lajos utca 113. sz. 952 hrsz
▬ Országos védelemre terjesztendᔐ épület az övezetben (Balatoni Múzeum), melynek 
mᜐemléki környezetébe tartoznak az alábbi ingatlanok (összesítésben ld.: 5. számú melléklet)
940-943, 946, 947 hrsz
▬ Helyi védelemre javasolt épületei az övezetben: (összesítésben ld.: 5.számú melléklet)
Kossuth Lajos utca 111. sz. 955 hrsz
Kossuth Lajos utca 119. sz., 946 hrsz
Kossuth Lajos utca 121. sz. 943 hrsz
Kossuth Lajos utca 125. sz. 941 hrsz
Kossuth Lajos utca 127. sz. 940 hrsz
Deák Ferenc utca 961 hrsz
Deák Ferenc utca 56. sz. 958 hrsz
Sopron u. 3. sz. 2453 hrsz
▬BTSZ szerint az övezet jellemzᔐen ”történeti települési terület” övezetébe tartozik– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet jelentᔐs része felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület 
övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(O,SZ,Z,Ikr)/Z/SZ K/30
 Lke-1

 b K/6,5 K/600

(21) Az

 

jelᜐ övezet, kialakult összefüggᔐ kertes, vegyesen beépített lakóövezet, amely a 6,5 m-t meg nem 
haladó építménymagasságú, legfeljebb négy lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4. pontja szerinti, 
valamint kivételesen● (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények.
• ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬ kivételesen elhelyezhetᔐ építmények akkor engedélyezhetᔐk, ha a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt 
kialakítható telekméret másfél-szeresét, azaz > 900 m2-nél.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.
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3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekfelosztás az alábbi szerint engedélyezhetᔐ. Új nyeles telek létesíthetᔐ.
Legkisebb mélysége 30 m
legkisebb területe K tartható ill. 600 m2

A kialakítható telek

legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill.  16,0 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége  %
Legkisebb 

zöldfelület   %
Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló, zártsorú  illetve ikresen 
csatlakozó vegyes beépítés tartható, zártsorúan csatlakozóvá 
alakítható. Új beépítés zártsorú, ill. oldalhatáron álló legyen, 
kivételesen• szabadon álló beépítés is engedélyezhetᔐ.

K tartható 
illetve 30 %•• 50•••

• ▬ Kialakult utcai szabadon álló beépítés csak átépítés esetén tartható, új beépítés zártsorú vagy oldalhatáron 
álló legyen.
 ▬ Kialakult nyeles telken az új beépítés szabadon álló lehet.

•• Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult beépítés mértékéig 
engedélyezhetᔐ.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb két 
épült létesíthetᔐ

K tartható 
vagy 5,0 m•

K ill. 4,0/6,5 m ••

K ill. 6,5/4,0 m••

K ill. 4,0••

K tartható ill.
8,0/0,0 m •••

Zártsorúan csatlakozó
Oldalhatáron álló

Ikresen csatlakozó
Szabadon álló

▬Kialakult állapot szerint az elᔐkert 0,0 m is lehet.
••▬Zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, 
teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó.
 ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,5 m legyen.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló 

beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az 
oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 6,5 

m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, szabadon álló beépítés esetén, 
továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint a tényleges 
építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•••▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ a ≤ 30 m-es telekmélység esetén;

▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ leg-

nagyobb szélessége Tetᔐ héjazata
K tarható 

illetve 6,5 m
Jellemzᔐen 

magastetᔐ• lehet 12,0/9,0•• m Eternit anyagú és mᜐanyag 
fedés nem lehet.•••

•  Magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdést.
•• Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;
•••Kivéve Kossuth Lajos utca mentén, ott csak  cserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés alkalmazható;
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7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.30

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.31

Vonatkozó védelmi kategóriák 8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 979-, 980-, 
981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 878-, 880-, 882-88-, 888/1-, 
./2-, 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976-, 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
területe: 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976 hrsz-ok
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(SZ,O,Ikr)/O/Z/Ikr/SZ K/30Lke-2 Lke-2
b K/6,0 K/600/450

(22)(23) Az

 

jelᜐ övezet kialakult kiskertes, sᜐrᜐ beépítésᜐ lakóövezet, amely a 6,0 m-t meg nem haladó 
építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13..§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, 

valamint kivételesen • az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2. és 5. 
pontja szerinti építmények.
•▬az övezetbenkivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31.§. (2) bekezdésébenelᔐírtakat figyelembe kell venni. 
 ▬az Lke-2 jelᜐ övezetben kivételesen legfeljebb 4 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthetᔐ, ha a 
telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. 
 ▬az Lke-2b jelᜐ övezetben kivételesen legfeljebb 6 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthetᔐ, ha a 
telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret másfél-szeresét, azaz > 900 m2-nél.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

  
30 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
31 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ. Nyeles telek 
létesíthetᔐ.
legkisebb területe 600m2, kivételes esetben•• 450 m2 illetve K tarthatóA kialakítható 

telek legkisebb utcai homlokvonala 16,0 •m, kivételes esetben•• 10m illetve K tartható 
• kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 

 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen.

••kivételes esetek, azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítésekre vonatkozik, mely 
lakóépület külsᔐleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tᜐzfalakkal 
csatlakozó önálló épületekbᔐl áll, lényegében ikres illetve zártsorú beépítés, osztatlan közös telken. 

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló, illetve ikresen csatlakozó 
beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, 
kivételesen zártsorúvá vagy ikresen csatlakozóvá alakítható, ill. 
szabadon álló beépítés is engedélyezhetᔐ.•

K tartható illetve
30%

50

• ▬ zártsorú vagy ikresen csatlakozó beépítés engedélyezhetᔐ: 
 - ha az épületek közti telepítési távolság csak így biztosítható, 
 - továbbá azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítés esetén, mely külsᔐleg egy épület 

képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tᜐzfalakkal csatlakozó több önálló épület.
▬Szabadon álló beépítés új építés esetén akkor engedélyezhetᔐ, ha az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott 

építmények közti telepítési távolságok biztosíthatók, a kialakult telekhatárokat is figyelembe véve. 
5. A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód

épületek száma elᔐkert oldalkert• hátsókert függvényében

Legfeljebb kettᔐ 
lehet

K tartható vagy
5,0/0,0 m •

K vagy 6,0
(2+4)/3,0 m••

K vagy 
3,0/6,0 m ••

6,0 - 12,0 m 
telekméret 

függvényében•••

Oldalhatáron álló

Zártsorú
Ikresen csatlakozó

Szabadon álló

•   ▬Toldi Miklós utca mentén (vasútra nézᔐ telkek esetén) az elᔐkert meghatározása telekméret függvényében a 
hátsókerthez hasonlóan a 3. számú melléklet szerint lehet. Az így meghatározott elᔐkertben meglévᔐ épületek 
megtarthatók, felújíthatók, átépíthetᔐk.
 ▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet.

•• ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább  6,0 m legyen.
▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület, 

épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet.
 ▬Zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló-, ikresen csatlakozó, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, 

teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább  3,0 m tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 6,0 

m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló 

beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az 
oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.

 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert 
esetén kisebb mint, a tényleges építménymagasság, zártsorú beépítés esetén kisebb mint 3,0 m, váltakozó 
oldalhatáron álló-, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az 
oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele, ott jelen rendelet 2.§ 
(4) bekezdése szerint kell eljárni.
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•••▬Hátsókert meghatározása telekméret függvényében a  3. számú melléklet szerint lehet, kivéve:
- Toldi Miklós utca mentén (vasútra nézᔐ telkek esetén), ahol a 6,0 m tartható. 
- azon esetekben, ahol a kialakult beépítés miatt már csak 6,0 m-es hátsókert biztosítható.  

 ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;
 ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K tarható 
illetve 6,0 m

Jellemzᔐen
magastetᔐ lehet• 12,0/9,0•• m

Eternit anyagú és 
mᜐanyag fedés 

nem lehet. •••

• Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdése;
•• Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;
•••Kivéve Kossuth Lajos utca mentén, ott csak  cserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés alkalmazható;

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.32

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.33

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
- Lke-2 jelᜐ övezetben:-
- Lke-2b jelᜐ övezetben:
▬ 21/65 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 850-, 851-, 
887-, 888/1-, ./2-, 890-, 892 hrsz-ok
▬ 21/66 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 842-, 857-, 
859-, 860 hrsz-ok
▬ 21/67 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 896-, 897 hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 832-840-, 842-852-, 856-, 
857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 878-, 880-, 882 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
területe: 832-840-, 842-852-, 854-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 883-887-, 888/1-, 
./2-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
épületek:

Hunyadi J. u. 4. 840 hrsz.
Zrínyi M. u. 8. 890 hrsz.
Zrínyi M. u. 12-14. 852 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

  
32 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
33 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(SZ,Ikr)/SZ/Ikr/Z K/30Lke-3 Lke-3
b K/5,5 K/600/450

(24)(25) Az

 

jelᜐ övezet kialakult kiskertes lakóövezet, amely a 5,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, 
legfeljebb két lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4 pontja szerinti, 
valamint kivételesen● az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2 pontja 
szerinti építmények.
• ▬az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

 ▬az övezetben kivételesen 3 lakás, vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthetᔐ, ha a telekméret 
meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Telekalakítás, telekhatárrendezés az alábbi paraméterek szerint 
engedélyezhetᔐ. Nyeles telek létesíthetᔐ.
legkisebb 
területe

600 m2, kivételes esetben•• 450 m2 is lehet illetve K 
tartható,A kialakítható 

telek legkisebb utcai 
homlokvonala

14,0 •m, kivételes esetben•• 8 m is lehet illetve K tartható;

• kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen.

••kivételes eset, azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítésekre vonatkozik, mely lakóépület 
külsᔐleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tᜐzfalakkal csatlakozó 
önálló épületekbᔐl áll, lényegében ikres illetve zártsorú beépítés, osztatlan közös telken. 

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló illetve ikresen csatlakozó 
beépítés tartható, új beépítés szabadon álló 
legyen, kivételes esetben ikresen illetve 
zártsorúan csatlakozóvá alakítható•

K tartható illetve
30 %

50 %

•  kivételes esetben létesíthetᔐ (ld. kivételes esetre vonatkozó 3. sor alatti megjegyzés).
5. A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több is lehet K  tartható 
vagy 5,0 m

K ill. 3,0 m •

K ill. 4,0•
6,0 m ••

Szabadon álló
Ikresen csatlakozó

Zártsorúan csatlakozó
• ▬ Új építés esetén legalább 3,0 m oldalkert biztosítandó.
 ▬ Ha a kialakult állapot szerint –
- a szomszédos beépítés az oldalhatártól 1,0 - 2,0 m-re áll, az új épület vagy épületegyüttes oldalkertje 5,0 –
illetve 4,0 m lehet, az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési távolságot a két oldalkert együtt biztosítsa. 
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 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert, szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, 
teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság fele tartandó.

▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, akkor minden esetben az építési 
engedélyezés során, jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
 ▬ Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság legalább 4,0 m legyen;

•• ▬A hátsókert kivételesen, a kialakult állapot szerint, ill. < 20 m telekmélység esetén 0,0 m is lehet.
 ▬0,0 m-es hátsókert esetén az épület hátsó telekhatáron álló homlokzata tᜐzfalas kialakítású lehet,  
 ▬bᔐvítést, átépítést, esetleg új építést engedélyezni hátsó telekhatáron csak akkor lehet, ha az egyetlen telekszomszéd 

érdekét nem sérti (a szomszédos kerteket nem árnyékolja le, azok beépítését nem lehetetleníti el, stb.).

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata
K tarható 

illetve 5,5m •
Jellemzᔐen

magastetᔐ lehet ••
14,0 m Hullámpala nem 

lehet.
•      Az épület tényleges homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 7,5 m-t .
••  Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§ (2) bekezdése

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.34

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.35

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális rökségvédelem szerint 
- Lke-3 jelᜐ övezetben:-
- Lke-3b jelᜐ övezetben:
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe 
tartozó ingatlanok: 1406-1412-, 1413/3-, ./6-, ./7 hrsz-ok
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(SZ,O,Z,Ikr)/Z/O/Ikr K/30
Lke-4 Lke-4

 b K/6,0 K/600/150

(26)(27) Az

 

jelᜐ övezet kialakult kiskertes, vegyesen beépített lakóövezet, amely a 6,0 m-t meg nem haladó 
építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

  
34 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
35 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, kivételesen•

az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2, 3 pontja szerinti építmények.
•▬ az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

 ▬az  övezetben kivételesen 3 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthetᔐ, ha a telekméret 
meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Telekfelosztás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ. 
Nyeles telek is létesíthetᔐ.

A fennmaradó utcai telek legkisebb mélysége 30 m •
legkisebb területe 600 m2, kivételes esetben 

150•• m2 illetve K tarthatóA kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala 12,0••• m illetve K tartható 

• Ha a fennmaradó utcai telek esetében legalább 6,0 m-es beépítetlen hátsókert nem biztosítható, mert meglévᔐ 
épület(ek) állnak ebben a teleksávban, és azok nem kerülnek elbontásra a telekalakítás során, a telekmélység 
értelem szerᜐen úgy változik, hogy a minimális hátsókert biztosítható legyen.
•• Kivételes eset azokra a sorházas beépítésekre vonatkozik, mely lakóépületek külsᔐleg egy épület képét mutatják, de 
egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tᜐzfalakkal csatlakozó több önálló épületbᔐl áll, osztatlan közös telken. 
•••kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 

 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 12,0 m legyen

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

(%)
Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló, 
zártsorú, ill. ikresen csatlakozó vegyes 
beépítés zártsorúan csatlakozóvá illetve 
oldalhatáron állóvá alakítható, kivételes 
esetben ikresen csatlakozó is lehet. •

K tartható illetve
30 50

• ▬Kialakult szabadon álló beépítés csak átépítés esetén tarható, új építés zártsorúan csatlakozó vagy oldalhatáron álló lehet, 
 ▬Zártsorú csatlakozás, védett (mᜐemléki vagy helyi érték), egytraktusos utcai beépítés esetén (max.7,0 m utcai 

homlokzatszélesség) az utcavonaltól beljebb, legalább 9,0 m-re létesíthetᔐ.
 ▬Amennyiben a kialakult állapot a 30 %-ot meghaladja, a kialakult állapot visszaépíthetᔐ.
 ▬ Kivételes esetben ikresen csatlakozó beépítés engedélyezhetᔐ: 
  - ha az épületek közti telepítési távolság csak így biztosítható, 

 - továbbá azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítés esetén, mely külsᔐleg egy épület képét 
mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tᜐzfalakkal csatlakozó több önálló épület. 

 ▬ Tömbbelsᔐben kialakított új telek (nyeles telek is) beépítése oldalhatáron álló lehet.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb két 
épült létesíthetᔐ K tartható 

vagy 5,0/0,0
m•

K ill. 
4,0/3,0 m••

K ill.
6,0(4+2)/3,0 m••

K tartható ill.
6,0 - 12,0 m 
telekméret 

függvényében•••

Zártsorúan csatlakozó
Ikresen csatlakozó

Szabadon álló

Oldalhatáron álló
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•  ▬Vasútra nézᔐ telkek esetén az elᔐkert meghatározása telekméret függvényében a 3. számú melléklet szerint 
lehet.  Az így meghatározott elᔐkertben meglévᔐ épületek megtarthatók, felújíthatók, átépíthetᔐk.

 ▬Városi forgalmi útra nézᔐ telkek eseténlegalább 12,0 m tartandó. A 12,0 m-es elᔐkertre beültetési 
kötelezettség vonatkozik.

 ▬ Kialakult állapot szerint az elᔐkert 0,0 m is lehet.
•• ▬ Zártsorú beépítés esetén saroktelken illetve hátsókert irányú épületszárny esetén legalább 4,0 m tartandó, 
zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,0 m legyen.

 ▬ Ú j építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó 
beépítésnél legalább 3,0 m biztosítandó.

 ▬A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület 
vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet.

 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, 
teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság fele tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló  beépítés esetén < 6,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ 
tényleges építménymagasság tartandó.

 ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése 
szerint kell eljárni.
▬ Vízfolyás mentén minden esetben legalább 6,0 m legyen.
érdekét nem sérti (a szomszédos kerteket nem árnyékolja le, azok beépítését nem lehetetleníti el, stb.). 
•••▬Hátsókert meghatározása telekméret függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, kivéve: 

- vasútra nézᔐ telkek esetén, ahol a 6,0 m tartható. 
- azon esetekben, ahol a kialakult beépítés miatt már csak 6,0 m-es hátsókert biztosítható.
- < 20 m kialakult telekmélység esetén 0,0 m is lehet.

 ▬0,0 m-es hátsókert esetén az épület hátsó telekhatáron álló homlokzata tᜐzfalas kialakítású lehet,      
 ▬bᔐvítést, átépítést, esetleg új építést engedélyezni csak akkor lehet, ha az egyetlen telekszomszéd érdekét 

nem sérti ( a szomszédos kerteket nem árnyékolja le, azok beépítését nem lehetetleníti el, stb.).

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata
K tarható 

illetve 6,0 m
Jellemzᔐen 

magastetᔐ lehet• 12,0 m
Hullámpala nem 

lehet.
•  Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§ (2) bekezdése;

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben, jelen rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben, az 
engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.36

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.37

▬ Az övezetben található régészeti lelᔐhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó 
földmunkát csak a 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. 
▬Zártsorú összeépítés esetén az elsᔐ beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, 
anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelezᔐ illeszkedni a késᔐbbi beépítések számára. 

  
36 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
37 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális rökségvédelem szerint:
- az Lke-4 jelᜐ övezetben:
▬A 21/64 számú régészeti lelᔐhely az övezet alábbi ingatlanjait érinti:
1744, 1747, 1748, 1751, 1752 , 1754/2, 1756, 1757,1760-1765, hrszú (összesítésben ld. 2. számú 
melléklet felsorolását)
▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanjai (ld összesítésben 2. számú 
melléklet)1183, 1184, 1187-1189, 1192-1194, 1196/1, 1197/2, 1199/2, ./3 hrsz-ú ingatlanja.
- az Lke-4b jelᜐ övezetben:
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 
1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1183-, 1184 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
területe: 1187-1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(O,Sz,Ikr)/O/Sz/Ikr K/30
 Lke-5 K/5,0 K/700

(28) Az

jelᜐ övezet laza beépítésᜐ, összefüggᔐ nagykertes  lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, az 5,0 
m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13.§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, 
valamint kivételesen• (2) bekezdés 1. pontja, (3) bekezdés 2, 3, 5 pontja szerinti építmények.
•▬az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬kivételesen elhelyezhetᔐ építmények akkor engedélyezhetᔐk, ha a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt 
kialakítható telekméret másfél-szeresét, azaz > 1050 m2-nél. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. Nyelestelek kialakítható.
legkisebb területe K tartható illetve 700 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 16• m 
• kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 

 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen
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4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló ill. 
ikresen csatlakozó beépítés tartható, új 

beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételes 
esetben szabadon álló ill. ikresen csatlakozó 

beépítés is engedélyezhetᔐ. •

K tartható illetve 30 50

• Kivételes esetnek számít:
▬ha az épületek közti, OTÉK 36. §-a szerinti telepítési távolság csak szabadon álló, vagy ikresen csatlakozó 
beépítés mellett biztosítható;
▬ha a tömbben nagyobb részben  szabadon álló, vagy ikresen csatlakozó beépítés fordul elᔐ a kialakult állapot szerint;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb kettᔐ 
lehet K vagy 6,0m*

K • ill.
6,0(2+4)m

K • ill. 3,0 m

6,0-12 m 
telekhossz 

függvényében••

*

Oldalhatáron álló

Szabadon álló
Ikresen csatlakozó

 Kivéve Toldi Miklós utca mentén (vasútra nézᔐ telkek), ahol a hátsó és elᔐkert mérete felcserélhetᔐ.
• ▬ Ú j építés esetén, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó 
beépítésnél legalább 3,0 m oldalkert biztosítandó.
 ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület 

vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ 

tényleges építménymagasság tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, 

teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges
építménymagasság fele tartandó.

 ▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 5,0 m, vagy a tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési távolság, ott jelen rendelet 2.§ (4) 
bekezdése szerint kell eljárni.
•• Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében lehet, a 3. számú melléklet szerint. Csapás út felᔐli oldalon 
az elᔐkert és a hátsókert mérete felcserélhetᔐ.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 
hajlásszöge

Tetᔐ legnagyobb 
szélessége Tetᔐ héjazata

5,0 m Környezetéhez illeszkedᔐ, 
jellemzᔐen  magastetᔐ•

legyen
(cca. 35-42 ° közötti 

hajlásszög)

max. 12,0 m Hullámpala nem 
lehet.

•  Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§ (2) bekezdése;
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7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.38

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(SZ/O)/SZ/O K/30
 Lke-6 K/5,0 K/700

(29) Az

 

jelᜐ övezet összefüggᔐ kertes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú 
legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13..§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, 
valamint kivételesen• (2) bekezdés 1. pontja, (3) bekezdés 2, 3, 5 pontja szerinti építmények.
• ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

 ▬az  övezetben kivételesen 4 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthetᔐ, ha a telekméret 
meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1400 m2-nél.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek betartásával 
engedélyezhetᔐ. Nyeles telek nem létesíthetᔐ.
legkisebb területe K tartható illetve 700 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 14,0 m 

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult szabadon- ill. oldalhatáron álló beépítés 

tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen 
oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhetᔐ. •

30% 50%

• Kivételes esetnek számít:
▬ha az épületek közti, OTÉK 36. §-a szerinti telepítési távolság csak oldalhatáron álló beépítés mellett 
biztosítható;
▬ha a tömbben nagyobb részben  oldalhatáron álló beépítés fordul elᔐ a kialakult állapot szerint;

  
38 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Legfeljebb kettᔐ 
létesíthetᔐ

K illetve 
6,0/0,0• m

K ill. 3,0 m

K ill. 6,0 m

6,0-12 m telekhossz 
függvényében••

Szabadon álló

Oldalhatáron álló
• Saroktelek esetén, beépítéstᔐl függetlenül, a hosszabbik telekhatár mentén, 0,0 m lehet.
•• Hátsókert meghatározása ld.: 3. számú mellékletben

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata
K tarható 

illetve 5,0 m
Jellemzᔐen 

magastetᔐ lehet • K 
Hullámpala nem 

lehet.
•  Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12. §. (2) bekezdése;

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészítheti 
az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, 
tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.39

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(SZ,O,Ikr)/SZ/O          K/25
Lke-7 K/5,0 K/900

(30) Az

 

jelᜐ övezet laza beépítésᜐ, összefüggᔐ nagykertes, kialakult lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, 
az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint 

kivételesen• (2) bekezdés 1 pontja, ill. (3) bekezdés 3, 5 pontja, (4) bekezdés 1. pontja szerinti 
építmények. Utóbbiak a (3) bek. 1. pontjának megfelelᔐ lakásszám szerint létesíthetᔐk. 
• ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬ kivételesen négylakásos lakóépület (OTÉK 13.§ (2) bek. 1. pontja szerint) akkor helyezhetᔐ el, ha a telekméret 
meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret másfél-szeresét, azaz > 1350 m2-nél. ”
 ▬ kivételesen szálláshely szolgáltató épület, OTÉK 13.§ (4) bek. 1. pontja alapján, a (3) bek. 1. pontja szerinti 
lakásszámnak megfelelᔐen, akkor helyezhetᔐ el, ha a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható 
telekméret kétszeresét, azaz > 1800 m2-nél. 

  
39 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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2. A közmᜐvesítettség mértéke:5.§ (5)bekezdés szerint. A zárt csapadékcsatorna kiépüléséig nyílt rendszerᜐ 
csapadékvíz elvezetés is elfogadható, amennyiben a BTSZ.21.§-a szerinti  feltételek biztosítottak.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. 
Nyelestelek kialakítható, kivéve 20 %-ot meghaladó tereplejtés esetén.

A fennmaradó telek• legkisebb mélysége 30 m
legkisebb területe K tartható vagy 900 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 16• m
• kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 

 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége

a telekméret 
függvényében%

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló 
ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új 
beépítés szabadon álló legyen, kivételes 
esetben oldalhatáron álló is lehet. •

25 % 50

• Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhetᔐ, ha a kialakult telekszélesség ≤ 20,0m, illetve ha a kialakult 
állapot szerint, az OTÉK 36.§-a szerinti telepítési távolságok betartása, oldalhatáron álló beépítési mód mellett 
lehetséges.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert Oldalkert hátsókert függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy 6,0m•

K ill.4,0/3,0 m••

K ill. 6,0/5,0 m••

6,0- 12,0 m 
telekméret

függvényében•••

Szabadon álló
Ikresen 

csatlakozó
Oldalhatáron álló

• ▬ Hévízi út felᔐli oldalon elᔐkert 12,0 m legyen, hátsókert pedig 6,0 m.
 ▬Saroktelken szabadon álló beépítés esetén az egyik közterület felé az oldalkert mérete tartandó, oldalhatáron 
álló beépítés esetén pedig az oldalhatáron álló telekhatár mentén 0,0 m is lehet.

••▬Új építés esetén szabadon álló beépítésnél legalább 4,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m 
oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 16 m kialakult telekszélesség esetén, ahol-

- Szabadon álló beépítés építés esetén az oldalkert 3,0 m lehet,
- oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 5,0 m lehet,

 ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy
épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m, illetve 4,0 vagy 3,0 m lehet.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, 
teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0/3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges
építménymagasság fele tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0/5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre 
nézᔐ tényleges építménymagasság tartandó.
▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 5,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-

a szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
•••▬ Hátsókert meghatározása a 3. számú melléklet szerint lehetséges. A hátsókert a meghatározott méretnél 
kisebb akkor lehet, ha a telekre elᔐírt beépítettség másképpen nem biztosítható. A hátsókert mérete azonban nem 
lehet kisebb 6,0 m-nél.

 ▬ Két utcát összekötᔐ telek esetében egyik oldalon elᔐkert, másik oldalon hátsókert biztosítandó.
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl látható 

oldalon
5,0 m Környezetéhez illeszkedᔐ, 

jellemzᔐen  magastetᔐ•

legyen, 35-42 ° közötti 
hajlásszöggel

max. 10,0 m Cserép-, fém- vagy 
üvegfedés lehet.

•  Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdés;

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.40

▬Az övezet mᜐemléki épületén építési engedélyköteles tevékenység végzésére engedélyt, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodája ad.

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬ Országosan védett mᜐemlék: Ifjúság utca 55. számú, 5481 hrsz-ú ingatlan, melynek 
mᜐemléki környezetébe tartoznak az alábbi ingatlanok: (összesítésben ld.: 2. számú melléklet)  
5474, 5478, 5479, 5482, 5486/1 hrsz.
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,
▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevᔐ beépítések 
létasítendᔐk.

K(SZ,O)SZ/O          K/25
Lke-8 K/6,0 K/1000

(31) Az

 

jelᜐ övezet laza beépítésᜐ, összefüggᔐ nagykertes, kialakult kertvárosi lakóterület, amely legfeljebb 
kétlakásos, a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció:OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint 

kivételesen• (2) bekezdés 1 pontja, ill. (3) bekezdés 3, 5 pontja, (4) bekezdés 1. pontja szerinti 
építmények. Utóbbiak a (3) bek. 1. pontjának megfelelᔐ lakásszám szerint létesíthetᔐk. 
• ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬ kivételesen négylakásos lakóépület (OTÉK (2) bek. 1. pontja szerint) akkor helyezhetᔐ el, ha a telekméret 
meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható telekméret másfél-szeresét, azaz > 1500 m2-nél. 
 ▬ kivételesen szálláshely szolgáltató épület, OTÉK (4) bek. 1. pontja alapján, a (3) bek. 1. pontja szerinti 
lakásszámnak megfelelᔐen, akkor helyezhetᔐ el, ha a telekméret meghaladja az övezetre elᔐírt kialakítható 
telekméret kétszeresét, azaz > 2000 m2-nél. 

  
40 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. A zárt csapadékcsatorna kiépüléséig 
nyílt rendszerᜐ csapadékvíz elvezetés is elfogadható, amennyiben a BTSZ. 21. §-a szerinti  
feltételek biztosítottak.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. Nyelestelek kialakítható. •

legkisebb területe K tartható vagy 1000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 18 ••m
• A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedᔐ 
tereprendezés után engedélyezhetᔐ, különös tekintettel a terepadottságokból adódó részük kialakítására és a 
csapadékvíz elvezetésre.
•• kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 

 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 18,0 m legyen

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló ill. oldalhatáron 
álló beépítés tartható, új beépítés 

szabadon álló legyen, kivételes esetben 
oldalhatáron álló is engedélyezhetᔐ •

 

25 %  55

• Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhetᔐ, ha a kialakult telekszélesség ≤ 20,0 m, illetve ha az épületek 
közti, OTÉK 36. §-a szerinti telepítési távolság csak oldalhatáron álló beépítés mellett biztosítható;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy 8,0 m 

K ill.6,0 /4,0•m

K ill. 8,0/6,0•m
6,0- 12,0 m 
telekméret 

függvényében ••

Szabadon álló

Oldalhatáron álló

•  ▬Új építés esetén szabadon álló beépítésnél legalább 6,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 8,0 m 
oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 24 m kialakult telekszélesség esetén, ahol-

- szabadon álló beépítés építés esetén az oldalkert 4,0 m lehet,
- oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 6,0 m lehet,

▬A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület 
vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 7,0 vagy  6,0 m, illetve 5,0 vagy 4,0 m lehet.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló  beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az 
oldalkertek találkoznak, < 6,0/4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 8,0/6,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre 
nézᔐ tényleges építménymagasság tartandó.

 ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint 
kell eljárni.
••  ▬Hátsókert meghatározása ld.: 3. számú mellékletben. 

▬A hátsókert a fent meghatározott méretnél kisebb kilátásvédelmi szempontok miatt, 
továbbá akkor lehet, ha a telekre elᔐírt beépítettség másképpen nem biztosítható. A 
hátsókert mérete azonban nem lehet kisebb 6,0 m-nél.

▬ Két utca között elhelyezkedᔐ telken az egyik elᔐkert egyenlᔐ legyen az övezetre elᔐírt hátsókert méretével.
▬ Kilátásvédelmi adottságok miatt az elᔐkert és a hátsókert felcserélhetᔐ.
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

6,0 m Környezetéhez illeszkedᔐ, 
jellemzᔐen  magastetᔐ• legyen, 
35-42 ° közötti hajlásszöggel.

Max. 12,0 m
Cserép-, fém- vagy 
üvegfedés lehet.

•  Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdés;

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti 
az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, 
tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.41

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,
▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevᔐ beépítések 
létesítendᔐk.

VEGYES TERÜLETEK
7.§

K(SZ)/SZ/Z  K/50/75
Vt-1 K/9,5/12,5 K/1500

(1) A

 

jelᜐ övezet elsᔐsorban lakó- és települési szintᜐ oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, 
vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi- valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•,2••,3,5,6,7••• pontja 

szerinti építmények, üdülᔐtábor•••• és kemping••••.
• az övezetben telkenként annyi lakás létesíthetᔐ, amelyhez jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján 
meghatározott számú személygépkocsi telken elhelyezhetᔐ, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb 
zöldterületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható.
•• kivéve: építᔐanyag telephely/tüzép42 nem létesíthetᔐ;
•••kivéve: üzemanyagtöltᔐ,
•••• üdülᔐtábor és kemping akkor helyezhetᔐ el, ha a rendelkezésre álló telekméret az övezetben kialakítható 
legkisebb telekméretet meghaladja, azaz > 1500 m2-nél.

  
41 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
42 Tüzép/építᔐanyag telephely a hagyományos, nagyrészben nyitott, önálló telephelyekre vonatkozik. Tehát speciális nagybevásárló 
központokban (Baumax, Praktiker,OBI, stb.) építᔐanyag az áruház kialakult rendje szerint forgalmazható.
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2. A közmᜐvesítettség mértéke:5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható vagy 1500 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30 m
• A kialakult,  < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthetᔐ.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület 
(%)

Szabadon álló beépítés lehet, 
kivételesen zártsorú beépítés•

is engedélyezhetᔐ
K tartható, illetve 50/75•• 30/15(20) •••

•  ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók (nem lakó!) elᔐtt árkádsor kialakított, úgy földszinten 
zártsorú összeépítés engedélyezhetᔐ; 
▬A zártsorú összeépítés földszintjét (elsᔐ emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább 
egyszintᜐ növényzet létesítendᔐ;
••  ▬Saroktelken 75 % engedélyezhetᔐ;
•••▬Az övezet újonnan kialakított területein, a megengedett legkisebb zöldfelületeinek (30%) legalább 1/3 részén 
(10%-án), háromszintᜐ növényzet létesítendᔐ, kivéve saroktelkeket, ott 15 % legkisebb zöldfelület biztosítandó..

 ▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet.
 ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy legalább 

8,0 m/0,0 m•
5,0 m

Telekhossz < 35 m esetén 
9,5 m

Telekhossz > 35 m esetén 
12,0 m

Szabadon álló

•▬kivéve volt bányagödör partfalait, ahol az elᔐkert mértékét mérnökgeológiai és statikai szakvélemény alapján 
ettᔐl eltérᔐen is meg lehet állapítani.
 ▬A terven jelölt esetekben 0,0 m is lehet, de abban az esetben a földszinten legalább 4,0 m szélességᜐ 

árkádsor alakítandó ki.
6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések

Megengedett 
építmény-
magasság

Tetᔐzet és a magastetᔐ 
hajlásszöge

Magastetᔐ 
legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl látható 

oldalon

max. 9,5/12,5 m•

min. 3,5 m

Kialakult állapot tartható, új 
beépítés illeszkedᔐ legyen, 

jellemzᔐen magastetᔐs••

kialakítással.

14,0 m Cserép-, fém- vagy 
üvegfedés lehet.

• ▬ kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti tᜐztávolság < 9,5 m, ott az építménymagasság 
legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság lehet.
 ▬ az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 12,5 m-t.

•• Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdés;
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7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.43

▬Az övezet területén külön nyíllal és “G” betᜐvel jelzett építési hely legalább 10 gépkocsi 
tárolót is magába foglaló építmény elhelyezésére szolgál. Új garázsépítmény garázsonként 
nem létesülhet!
▬A területen gépkocsi tárolók alagsorban és/vagy földszinten alakíthatók ki. 
▬Gépkocsi tároló önálló földszintes épületként földtakarással (dombgarázsként füvesítve, 
vagy tetᔐkert kialakításával) létesíthetᔐ; legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal,
▬ Gépkocsi tároló létesíthetᔐ a többszintes társasházakhoz zártsorúan csatlakozva, legalább 
3,5 m-es építménymagassággal,

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬21/59 számú régészeti lelᔐhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2085/34-, hrsz-ú 
ingatlant (összesítésben ld. 5. számú melléklet felsorolását)
▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanja: (összesítésben ld. 5. 
számú melléklet) 926-, 934-937 hrsz-ok .
▬Az övezet helyi védett épülete:(összesítésben ld.2.számú melléklet) Baross G.u. 8.szám,920/3 hrsz.
▬Az övezet Mᜐemléki védelemre terjesztendᔐ épületének mᜐemléki környezetébe tartoznak a 
934-, 935 hrsz-ú ingatlanok (összesítésben ld. 2. számú melléklet)
▬Az országos védelem elmaradása esetén az épületek és azok védelmi területei helyi 
védettségᜐek maradnak.
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,
▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevᔐ beépítések 
létesítendᔐk.

K(Z,O,Sz)/Z        K/70/80/100
 Vt-1

b K/11,5/8,5 K/600

(2) A

 

jelᜐ övezet, elsᔐsorban a városközpont fᔐ gyalogos tengelyé(ei)t kísérᔐ utcavonalak mentén elhelyezkedᔐ 
kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú létesítmények illetve földszinten 
jellemzᔐen kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú -, emelete(ke)n lakó- és 
iroda célú létesítmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti 

építmények.
• -legfeljebb 6 lakás létesíthetᔐ, kivéve ha a telek mérete meghaladja a kialakítható telekméret másfélszeresét, 
azaz >900 m2-nél, 

-6-nál több lakás is létesíthetᔐ, ha az összes lakásszámnak megfelelᔐ gépkocsi tároló telken belül biztosítandó, 
mélygarázsban is lehet, feltéve, ha mᜐemlékvédelmi szempontok, vagy egyéb, a belváros területére vonatkozó 
sajátos adottságok (M, MJT, MK, He, R, stb.) ezt nem zárják ki. Ilyen esetben a gépkocsi tárolók elhelyezését a 
város parkolási rendelete szerint kell biztosítani.

  
43 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.



53

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható vagy 600 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 18,0 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület 
(%)

Kialakult zártsorú, oldalhatáron 
illetve szabadon álló beépítés 

tarható, új beépítés zártsorú legyen•;
K tartható, illetve 70/80/100•• 20/10 •••

• Kivéve mᜐemléki illetve helyi védett épületek esetén, ott a kialakult beépítési mód, csak az illetékes szakhatóság 
illetve a városi fᔐépítész állásfoglalása alapján változtatható meg;
••  ▬Saroktelken, ill. < 300 m2 telekméret esetén 80 % engedélyezhetᔐ;
 ▬Amennyiben a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthetᔐ;
 ▬Mélygarázs létesítése esetén, a 100 %-os beépítettség a föld alatti szint(ek)re vonatkozik.

•••▬Saroktelken 10 % lehet; 
 ▬Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetᔐkert ill. 

zöldhomlokzat létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb 
zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §. (2) bekezdés, valamint OTÉK 5. számú melékletét),
 ▬A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Egy utcai épület lehet, mellyel 
az udvari épület(ek) építészeti 

együttesben létesíthetᔐk;•

K•• tartható
K ill. 6,0/12,0 m•••

K ill. 12,0 m•••
12,0/0,0••••m

Zártsorúan 
csatlakozó

Szabadon álló

Oldalhatáron álló
• ▬Önálló garázsépület utcai oldalon nem létesíthetᔐ;
 ▬Kialakult  szabadon álló beépítés bᔐvítése esetén, a telken legfeljebb két épület létesíthetᔐ;

••Kialakult állapot szerint jellemzᔐen 0,0 m;
•••▬Saroktelken, udvari épületszárnyak között legalább 6,0 m tartandó.

 ▬ Zártsorú beépítést megszakító oldalkert 12,0 m legyen;
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító  oldalkert 

estén < 12,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság szabadon álló beépítés esetén < 

6,0 m,  ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság szabadon álló beépítés kisebb mint a tényleges 

építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb az 
oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
••••▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ:

-a ≤ 30 m-es telekmélység esetén;
-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemzᔐ és ezt a városi fᔐépítész véleményével alátámasztja;
- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építmény-
magasság

Tetᔐzet és a magastetᔐ 
hajlásszöge

Magastetᔐ 
legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata

K tartható
ill. max.

11,5/8,5 m•

Kialakult, utcával párhuzamos gerincᜐ 
nyeregtetᔐs beépítés védendᔐ, új 

beépítés illeszkedᔐ legyen. A tetᔐzet 
hajlásszögét, az épület építészeti 

értéke ill. kora határozza meg. A védett 
épületek környezetében, azokhoz 
alkalmazkodó tetᔐzet létesíthetᔐ.••

12,0 /9,0 •••m
Égetett agyagcserép-, 
fém- vagy üvegfedés 

lehet.

• ▬ Mᜐemlékvédelmi szempontok függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos 
új épületekkel igazodni kell;
 ▬az övezet Kastély utcai és Kossuth Lajos utcai, Sörház utcáig tartó szakaszán, a párkánymagasságok 

legalább 0,60 m-rel, legfeljebb 0,90 m-el térjenek el egymástól. Ennek érdekében, a megengedett 
építménymagasságoktól min. 0,60 m-es eltérést engedélyezhetᔐ, illetékesség szerint a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal vagy/is a városi fᔐépítész állásfoglalásával megegyezᔐ irányban.
▬Egyetlen újonnan létesítendᔐ udvari homlokzat magassága sem lehet nagyobb 8,5 m-nél;

•• Az övezet MJT-be tartozik, így a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását minden esetben be kell szerezni - a védettség 
fokának megfelelᔐ mértékben-, de az állásfoglalásban minden esetben meghatározható illetve elᔐírható:

-az épület építéstörténeti kutatása, 
-bizonyos, feltárt részletek visszaállítása,
-a magastetᔐ formája, a tetᔐzeten létesíthetᔐ felépítmények –torony, tetᔐablak(ok), terasz, stb.- formája, száma, és anyaga;

••• udvari/egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;
7. Egyedi elᔐírások

▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.44

8. Vonatkozó védelmi kategóriák 
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬ 21/51 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 2012/1-, ./2 hrsz-ok
▬ 21/65 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlant: 868 hrsz.
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 540-, 541-, 543-, 569-, 570/3-, ./4-, 571-, 
572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, 586/2-, 598-602-, 607-610-, 615-620-, 771-, 774/6-10-, 
794-, 795-, 796/1-, ./2-, 870-, 868-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, 
./2-, 1043-, 1044-, 1047-1051-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 
1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe tartozó 
ingatlanok: 540-543-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, ./2-, 598-, 600-
602-, 607-610-, 615-620-, 731/1-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, 
./2-, 1043-, 1044-, 1047-1049-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 
1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145-, 1687/3-, 2012/1-, ./2-, 2030/2 hrsz-ok
▬Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok:771-, 774/6-./10-,794-, 795-, 796/1 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 796/2-, 870 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlékek: 

Fᔐ tér 1. Polgármesteri Hivatal 617 hrsz.
Kastély u. 16. 2041 hrsz.
Kossuth L. u. 2. 543 hrsz.
Kossuth L. u. 6. 571 hrsz.
Kossuth L. u. 10. 573/1 hrsz.
Kossuth L. u. 12. 573/3 hrsz.
Kossuth L. u. 13. 1122 hrsz.

  
44 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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Kossuth L. u. 16. 586/1 hrsz.
Kossuth L. u. 22. 600 hrsz.
Kossuth L. u. 24. 607 hrsz.
Kossuth L. u. 28. Mᜐvelᔐdési ház 615 hrsz.
Kossuth L. u. 30. 616 hrsz.
Kossuth L. u. 33. 1063/1 hrsz.
Kossuth L. u. 45. 1040 hrsz.
Kisfaludy S. u. 2. 540 hrsz.
Izraelita imaház 602 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 868 hrsz
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Fᔐ tér 2. 618 hrsz.
Fᔐ tér 9. Vajda János Gimnázium 716 hrsz.
Kastély u. 9. 2029 hrsz.
Kossuth L. u. 11. 1144 hrsz.
Kossuth L. u. 14. 585 hrsz.
Kossuth L. u. 18. 598 hrsz.
Kossuth L. u. 19. 1119/1 hrsz.
Kossuth L. u. 20. 599 hrsz. 
Kossuth L. u. 21. 1118/1 hrsz. 
Kossuth L. u. 26. 608 hrsz.
Kossuth L. u. 37. 1044 hrsz.
Kossuth L. u. 42. 774/6 hrsz.
Kossuth L.u. 48. Posta, 796/1 hrsz.
Kossuth L. u. 60. 870 hrsz.
Kossuth L. u. 71. 998 hrsz. 
Kossuth L. u. 73. 996 hrsz.

▬ Helyi védelemre javasolt épületek:
Kossuth L. u. 35. 1062 hrsz.
Széchenyi I. u. 2. 1047 hrsz.
Széchenyi I. u. 4. 1048 hrsz.
Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz. ,Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(Sz)/Sz/Z K/40 Vt-1
 vprt  K/7,5 K/2000

(3) Az

 

jelᜐ övezet, elsᔐsorban olyan települési szintᜐ kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi illetve 
szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek megfelelnek a 7. sorban rögzített feltételeknek. 

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés,
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ: OTÉK 16.§ (2) bek. 1.2. 3. 5. pont szerinti létesítmények.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, továbbá légkábel 
nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.
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3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható ill. 2000 m2

A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K• tartható ill. 25 m

•▬A kialakítható legkisebb telekméretet, illetve legkisebb utcai homlokvonalat el nem érᔐ 
kialakult telek újonnan nem beépíthetᔐ. Az ilyen ingatlanon már meglévᔐ beépítés, az 
övezeti jelben meghatározott értékig növelhetᔐ.
▬Telekegyesítés akkor is engedélyezhetᔐ, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a 

kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Szabadon álló illetve kivételes esetben zártsorú, 
hézagosan zártsorú beépítés• is engedélyezhetᔐ K/40•• 40

•▬Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhetᔐ, ha az épületegyüttes építészetileg 
egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthetᔐ. 
••▬ > 40%-os kialakult beépítés, bontás után visszaépíthetᔐ.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert
Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, 
egységes építészeti 

együttesben
K ill. 6,0•m K••ill. 6,0 m 8,0 m Szabadon álló

•Az övezet elᔐkertjeiben -
a.)legfeljebb 100m2 nagyságú, fedett kerthelyiség, porta, kapuház, kisebb üzlethelyiség, reklám célú kirakat, 

torony stb. létesíthetᔐ;
b.)az elᔐkert területének max. 30 %-án, fásított, kiselemes térburkolattal kialakított autóparkoló létesíthetᔐ.

•• Kialakult oldalkert csak akkor tarható, ha annak mérete legalább a 3,0 m-t eléri. A <3,0 m-es oldalkert esetén, 
bᔐvítés nem engedélyezhetᔐ;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ leg-

nagyobb szélessége Tetᔐ héjazata

K/7,5 m Környezetéhez illeszkedᔐ 
tömeg legyen max. 12,0m•

Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettᔐl el lehet térni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.45

▬Az övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetᔐk, amelyek megfelelnek:
a.) a kiemelten védett kategória levegᔐtisztaság-védelmi elᔐírásainak,
b.) nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülᔐterületekre elᔐírt határértéknél nagyobb zaj-, 
illetve rezgésterhelést.

▬Az övezetben utcafronton kerítés nem létesíthetᔐ, növényzetbᔐl kialakított, ill. növényzettel 
átszᔐtt (takart) kerítés telepíthetᔐ.

  
45 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:-
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(O,Z)/O/Z/HZ  K/60/75
Vt-2 Vt-2

b
K/7,5/6,5 K/1000

(4) A

 

jelᜐ övezet átmeneti kisvárosi övezet, jellemzᔐen vegyes használattal, amely utcai oldalon ill. földszinten 
elsᔐsorban lakó- és települési szintᜐ oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, 
vendéglátó-, szálláshely szolgáltató- valamint egyházi építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•, 2••, 3, 5, pontja szerinti 
építmények. Az övezetben camping, és üdülᔐtábor nem helyezhetᔐ el.
• az övezetben telkenként annyi lakás létesíthetᔐ, amelyhez legalább az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott 
személygépkocsi telkenként elhelyezhetᔐ, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb zöldfelületen belül, 
lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható.
••  kivéve építᔐanyag telephely (tüzép46) nem létesíthetᔐ;

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható vagy 1000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 24 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében 

%

Legkisebb 
zöldfelület 

(%)
Kialakult oldalhatáron álló illetve zártsorú 
beépítés tartandó, új beépítés oldalhatáron 
álló, illetve zártsorú lehet, esetenként 
hézagosan zártsorúvá• is fejleszthetᔐ.

K tartható illetve 60/75•• 30(20/10) •••

• Hézagosan zártsorú beépítés földszinti összeépítést jelent. (elsᔐsorban a Deák Ferenc utca mentén 
érvényesítendᔐ). 
•• Saroktelken legfeljebb 75 % lehet, kivéve oldalhatáron álló beépítésnél, amikor minden esetben legfeljebb 30 % lehet.
•••▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %.

 ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.

  
46 Tüzép/építᔐanyag telephely a hagyományos, nagyrészben nyitott, önálló telephelyekre vonatkozik. Tehát speciális nagybevásárló 
központokban (Baumax, Praktiker,OBI, stb.) építᔐanyag az áruház kialakult rendje szerint forgalmazható.



58

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy 

0,0/5,0 m•

K ill. 4,0/8,0 •• m

K ill. 8,0/4,0•••m

7,5-12/0,0 m telekméret 
függvényében••••

Zártsorú
Hézagosan 

zártsorú
Oldalhatáron álló

• Két utcavonal között húzódó telkek esetén, a forgalmasabb út mentén legalább 5,0 m nagyságú elᔐkert tartandó.
•• ▬Saroktelken, vagy hátsókert irányú épületszárny esetén 4,0 m legyen;
▬ Hézagos átépítés esetén a földszinti átépítés utcai szélességénél legalább 4,0 m tartandó;

•••▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen, vagy legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság nagysága tartandó;
 ▬Kialakult, < 8,0 m nagyságú oldalkert akkor tartható, ha az, az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság 

értékével egyenlᔐ, vagy azt meghaladja. Ellenkezᔐ esetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéssé 
bᔐvítendᔐ;
•••• ▬ 0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ a ≤ 20 m telekmélység esetén;
 ▬ legalább 7,5 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ, ha 20 m < TH ≤ 50 m-es hátsókert esetén, továbbiakban a 3. 

számú melléklet szerint meghatározandó. 
 ▬ 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású legyen;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 
magastetᔐ 

hajlásszöge

Magastetᔐ 
legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon
Utcai oldal homlokzat-
magassága legfeljebb: 7,5 m•,
Udvari szárny homlokzat-
magassága legfeljebb: 6,5 m•

Jellemzᔐen utcával 
párhuzamos 

gerincᜐ magastetᔐs 
kialakítással 

épülhet.

Utcai szárny: 
max. 14,0 m

Udvari szárny 
(oldalhatáron 

végigfutó):
max. 9,0 m

Cserép-, fém- vagy 
üvegfedés lehet.

•kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti tᜐztávolság < 7,5 m, ott az építménymagasság 
legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti telepítési távolság lehet.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.47

Vonatkozó védelmi övezetek: 8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint 
- Vt-2 jelᜐ övezetben:
▬ Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe tartoznak az övezet alábbi ingatlanjai: 1182-, 1185-, 1186-
, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/1-, 1197-, 1199/1-, 
▬ Mᜐemléki Környezetbe tartozik az övezet 1725/2 hrsz-ú ingatlanja 
▬ Helyi védelemre javasolt épületek az övezetben:
Deák Ferenc utca. 31. sz. 1182 hrsz
Deák Ferenc utca. 33. sz. 1185 hrsz
Deák Ferenc utca. 35. sz. 1186 hrsz
Deák Ferenc utca. 37. sz. 1190 hrsz
Deák Ferenc utca. 39.sz. 1191 hrsz
Deák Ferenc utca. 41. sz 1195 hrsz
Deák Ferenc utca. 43. sz. 1196/2 hrsz

  
47 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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Deák Ferenc utca 45. sz. 1197/1 hrsz
Deák Ferenc utca 47. sz. 1199/1 hrsz, (összesítésben ld.:2. számú melléklet)
- Vt-3b jelᜐ övezetben: 
▬21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhelyérinti az alábbi ingatlanokat:1201-,1204-,1205hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 
1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-1205 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe tartozó 
ingatlanok: 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 
1197/1-, 1199/1-, 1201-, 1204-, 1205 hrsz-ok
▬Keszthely Város 7/2001.(IV.10.)számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe:1020-, 
1203 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Deák F. u. 31. 1182 hrsz., 
Deák F. u. 35. 1186 hrsz.
Deák F. u. 39. 1191 hrsz.
Deák F. u. 43. 1196/2 hrsz.
Deák F. u. 47. Földhivatal, 1199/1 hrsz.

▬ Helyi védelemre javasolt épületek:
Bakacs u. 10. 1127 hrsz., Deák F. u. 33. 1085 hrsz.,  Deák F. u. 37. 1191 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 
jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ,

K(Sz)/Sz/Z 50Vt-2vprt
K/12,5 K/3000

(5) Az

jelᜐ övezet, elsᔐsorban olyan regionális szintᜐ kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi illetve 
szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek megfelelnek a 7. sorban rögzített feltételeknek. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ: OTÉK 16.§ (2) bek. 1. 2. 3. 5. 6. pont szerinti létesítmények.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek is földkábelre cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható ill. 3000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 30 m
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Szabadon álló illetve kivételes esetben zártsorú, 
hézagosan zártsorú beépítés• is engedélyezhetᔐ 50 30

•Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhetᔐ, ha az 
épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés 
telkenként nem létesíthetᔐ.
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5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert
Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, 
egységes építészeti 

együttesben
K ill. 6,0•m K•• ill. 6,5 m 12,5 m Szabadon álló

• Az övezet elᔐkertjeiben -
a.)legfeljebb 100m2 nagyságú, fedett kerthelyiség, porta, kapuház, kisebb üzlethelyiség, reklám célú kirakat, 

torony stb. létesíthetᔐ;
b.) az elᔐkert területének max. 30 %-án, fásított, kiselemes térburkolattal kialakított autóparkoló létesíthetᔐ.

•• Kialakult oldalkert csak akkor tarható, ha annak mérete legalább a 3,0 m-t eléri. A <3,0 m-es oldalkert esetén, 
bᔐvítés nem engedélyezhetᔐ;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K/12,5 m Környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen max. 12,0m•

Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettᔐl el lehet térni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.48

▬Az övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetᔐk, amelyek megfelelnek:
c.) a kiemelten védett kategória levegᔐtisztaság-védelmi elᔐírásainak,
d.) nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülᔐterületekre elᔐírt határértéknél nagyobb zaj-, 
illetve rezgésterhelést.

▬Az övezetben utcafronton kerítés nem létesíthetᔐ, növényzetbᔐl kialakított, ill. növényzettel 
átszᔐtt (takart) kerítés telepíthetᔐ.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozik”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬ az övezetek Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett 
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról” szóló 
18/2004 (IX.11.) TNM rendelet, vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett 
területén helyezkednek el, közvetlen vízparti kapcsolattal nem rendelkezᔐ kemping 
területhasználatok átminᔐsítésével kerültek meghatározásra és kidolgozásra, a BTSz. 19.§. 
c.) bekezdése, továbbá a ”balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirᔐl” szóló 
283/2002.(XII.21.) Korm rendeletet módosító 152/2007. VI.26. Korm. Rendelet 3. §-a alapján 
▬ Külterülettel szomszédos területei pufferterületek - Ö-3 jelᜐ.
▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.
▬ Külterülettel szomszédos területeifelszíni vízminᔐségvédelmi területek – F-1 jelᜐ.
▬ Külterületi partszakaszán erdᔐterületek találhatók –E-1 jelᜐ.

  
48 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.



61

K(SZ,O,Z)/SZ/Z         K/40/60
Vt-3 K/7,5/9,5 K/1500

(6) A

 

övezet elsᔐsorban lakó- és települési szintᜐ oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, 
kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató, szálláshely szolgáltató-, egyházi építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•, 2••, 3, 5, 6, 7 pontja 

szerinti építmények, üdülᔐtábor••• és kemping•••;
• az övezetben telkenként annyi lakás létesíthetᔐ, amelyhez legalább az OTÉK 42. §-a szerint 
meghatározott személygépkocsi telkenként elhelyezhetᔐ, továbbá a 4. sorban meghatározott 
legkisebb zöldfelületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható.
••  kivéve építᔐanyag telephely (tüzép49) nem létesíthetᔐ;
••• üdülᔐtábor és kemping akkor helyezhetᔐ el, ha a rendelkezésre álló telekméret meghaladja 
az övezetben kialakítható legkisebb telekméretetlegalább 500 m2-tel, azaz > 2000 m2-nél.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható vagy 1500 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 35 m
• A kialakult,  < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthetᔐ.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében%

zöldfelület (%)

A kialakult szabadon álló, oldalhatáron 
álló illetve zártsorú beépítés tartható, új 

beépítés szabadon álló lehet,
kivételesen zártsorú beépítés is 

engedélyezhetᔐ •

K tartható, illetve 40/60•• 40/20 •••

•  ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók (nem lakó!) elᔐtt árkádsor kialakított, 
úgy földszinten zártsorú összeépítés engedélyezhetᔐ; 

 ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (elsᔐ emeletét) záró födémszerkezet szabad 
felületének 75 %-án, legalább egyszintᜐ növényzet létesítendᔐ;
••  ▬Saroktelken 60 % engedélyezhetᔐ;
•••▬ A telkek legkisebb zöldfelülete 40 %, saroktelken 20 % lehet.

▬Az övezet újonnan kialakított területein, a megengedett legkisebb zöldfelületeinek (30%) 
legalább 1/3 részén (10%-án), háromszintᜐ növényzet létesítendᔐ, kivéve saroktelkeket.

 ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos 
kialakítású lehet.

  
49 Tüzép/építᔐanyag telephely a hagyományos, nagyrészben nyitott, önálló telephelyekre vonatkozik. Tehát speciális nagybevásárló 
központokban (Baumax, Praktiker, stb.) építᔐanyag az áruház kialakult rendje szerint forgalmazható.
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5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható ill.
8,0/12m/18,0 

/0,0 m•

K ill.4,0 ••m

K ill.8,0 ••m

Telekhossz < 35 m esetén 
7,5 m

Telekhossz > 35 m esetén 
12,0 m

Szabadon álló
Zártsorú

Oldalhatáron álló

• ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben 
legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.
 ▬A legalább 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.
 ▬Az övezet gesztenye fasorra nézᔐ elᔐkertjei legalább 18,0 m-esek legyenek.
▬0,0 m lehet, ha az utcai homlokzat földszintjén legalább 4,0 m szélességᜐ árkádsor kialakított. Ez az elᔐírás, 
legalább a terven külön jelölt esetekben alkalmazandó.
••▬Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert, továbbá zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak közti 
távolság és a zártsorú beépítést megszakító az oldalkert 4,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén, a jelzett 
távolság < 4,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó;
 ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén az oldalkert < 

8,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság nagysága tartandó;
 ▬Kialakult, oldalhatáron álló beépítésnél a < 8,0 m, szabadon álló beépítésnél a < 4,0 m nagyságú oldalkert 

akkor tartható, ha az, az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság értékével egyenlᔐ, vagy azt meghaladja. 
Ellenkezᔐ esetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéssé bᔐvítendᔐ;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építmény-
magasság

Tetᔐzet és a magastetᔐ 
hajlásszöge

Magastetᔐ 
legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

max. 7,5/9,5 m•

min. 4,5 m

Kialakult állapot tartható, új beépítés 
illeszkedᔐ legyen, jellemzᔐen 
magastetᔐs•• kialakítással.

12,0 •••m Cserép-, fém- vagy 
üvegfedés lehet.

•  az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 9,5 m-t.
•• jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdés;
••• indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettᔐl el lehet térni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.50

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervel kiegészítheti 
az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, 
tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.51

▬Gépkocsi tároló önálló földszintes épületként földtakarással (dombgarázsként füvesítve, 
vagy tetᔐkert kialakításával) létesíthetᔐ; legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozik”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

  
50 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
51 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(Z,HZ,O,SZ)/Z/HZ/SZ K/65/75
 Vt-3

b K/7,5/5,5 K/400

(7) A

 

jelᜐ övezet, átmeneti övezet a vegyes és kisvárosi használat között, amely földszinten jellemzᔐen 
települési szintᜐ kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú -, 
emelete(ke)n lakó- és iroda célú létesítmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•, 2, 3, 5, pontja szerinti 

építmények. Az övezetben camping, és üdülᔐtábor nem helyezhetᔐ el.
• legfeljebb 4 lakás létesíthetᔐ, kivéve, ha a telek mérete meghaladja a kialakítható telekméret másfélszeresét, azaz >600 
m2-nél, akkor több is létesíthetᔐ, de az összes lakásszámnak megfelelᔐ gépkocsi tároló, telken belül biztosítandó.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ, csak a kialakult telkek feltárásához létesíthetᔐ 
teleknyúlvány, új nyúlványos telek nem hozható létre.
legkisebb területe K tartható vagy 400 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 16 m
4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult zártsorú, hézagosan zártsorú, 
oldalhatáron illetve szabadon álló beépítés 
tartható, új beépítés zártsorú, hézagosan 
zártsorú legyen, kivételesen szabadon álló 
beépítés is engedélyezhetᔐ •

K tartható illetve 65/75•• 15 •••

• ▬Hézagosan zártsorú beépítés fogalmát ld. jelen rendelet 4. számú mellékletben;
 ▬ Szabadon álló beépítés kivételesen tömbbelsᔐ feltárásánál engedélyezhetᔐ;

•• Saroktelken 75 % engedélyezhetᔐ;
•••▬Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetᔐkert ill. zöldhomlokzat 
létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható 
legyen (ld. OTÉK 25. §. (2) bekezdés, valamint OTÉK 5. számú mellékletet).

 ▬A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek.
5. A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Egy utcai épület lehet, 
mellyel az udvari épület(ek) 

építészeti együttesben 
létesíthetᔐk;•

K•• tartható, 
ill. 0,0 m

K ill. 5,0/8,0 ••• m

K ill. 8,0/5,0 ••• m

7,5/0,0•••• m

Zártsorú
Hézagosan 

zártsorú
Szabadon álló

Oldalhatáron álló
•  ▬Önálló garázsépület utcai oldalon nem létesíthetᔐ;
••Kivéve terv szerinti esetekben, ott a kötelezᔐ építési vonal tartandó;
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•••▬Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon álló beépítés esetén,
saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak legalább 5,0 m tartandó.

 ▬Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon 
álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak , < 5,0 m-nél, 
ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.

 ▬Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítést megszakító oldalkert ill. oldalhatáron álló 
beépítés esetén < 8,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság tartandó.

 ▬Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon 
álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb mint az 
oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele, zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél kisebb 3,0 m-nél,  
oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 
2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
••••▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhetᔐ:

-a ≤ 30 m-es telekmélység esetén;
-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemzᔐ és ezt a városi fᔐépítész véleményével 

alátámasztja;
-ha a tényleges építménymagasság mértéke <7,5 m-nél.
- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

 ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság Tetᔐzet és a magastetᔐ hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata

K tartható ill. 
max. 7,5 m/5,5 m•

Kialakult, utcával párhuzamos gerincᜐ 
nyeregtetᔐs beépítés védendᔐ, új 

beépítés illeszkedᔐ legyen. A tetᔐzet 
hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. 

kora határozza meg. A védett épületek 
környezetében, azokhoz alkalmazkodó 

tetᔐzet létesíthetᔐ.••

12,0/9,0 ••• m

Égetett 
agyagcserép-, 

fém- vagy 
üvegfedés 

lehet.

• ▬ Mᜐemlékvédelmi szempontok függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új 
épületekkel igazodni kell;
 ▬Egyetlen újonnan létesítendᔐ udvari homlokzat magassága sem lehet nagyobb 5,5 m-nél;

•• Az övezet MJT-be tartozik, így a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását minden esetben be kell szerezni - a 
védettség fokának megfelelᔐ mértékben-, de az állásfoglalásban minden esetben meghatározható illetve elᔐírható:

-az épület építéstörténeti kutatása, 
-bizonyos, feltárt részletek visszaállítása,
-a magastetᔐ formája, a tetᔐzeten létesíthetᔐ felépítmények –torony, tetᔐablak(ok), terasz, stb.- formája, száma, 

és anyaga;
••• udvari/egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.52

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlant: 990 hrsz

  
52 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 493-500-, 501- 513-, 515-518-, 538-, 
539-, 545-551-, 557-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 594/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-,
612-614, 621/2-, 624-631-, 632/1-, ./3-6-, ./8-/16-, ./16-, ./17-, ./20-, 633/2-/6-, 633/8-29-, 633/31-/34-, 
633/37-, ./39-, 634-636-,  637/3-, 638-641-, 643-651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656- 658-, 661-673-, 675-
677-, 679-, 990-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 1065/1-2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-
, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 1118/4-, 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 
1125-, 1127-, 1128-, 1130-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 
1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/-, ./6-, ./7-, 2007-, 2031-, 
2032-, 2035-2038-, 2117-2121-, 2801-, 2808/2 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe tartozó 
ingatlanok: 526-, 529-531-, 534-539-, 545-553-, 556-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 564/1-, 
./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614-, 621/2-, 624-, 625-, 632/1-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 
1065/1-, ./2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 
1118/4-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1163-1166-, 1168-, 
1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/1-, ./6-, ./7-, 1415/1-, ./3-, ./4-, 
1419/3-, ./20-, ./23-, 2007-, 2015-2018-, 2020-2029-, 2030/1-, ./2-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2040/1-, ./2-, 
2041-2049-, 2051/1-, ./2-, 2052-2055-, 2057-, 2058-, 2065-2067-, 2069-2071-, 2075-, 2076-, 2079-, 2082-, 
2117-2119-, 2121 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok: 493-, 503-511-, 513-, 515-521-, 524-, 626-
631-, 632/8-, 633/39-, 634-, 635-, 638-641-, 643-, 644 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 490/3-, ./4-, 491-502-, 509-512-, 522-, 525-, 632/3-./6-, 
632/8-./17-, 632/20-, 633/2-./6-, 633/8-, 633/20-./29-, 633/31-./34-, 633/37-, 637/3-, 638-, 645-647-, 649-, 
651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656-, 657-, 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 801-, 2808/2 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlékek: Fᔐ tér 5. Plébánia, 632/1 hrsz. 

Georgikon u. 2026 hrsz.
Georgikon u. 1. 2027 hrsz.
Kastély u. 11. Amazon Szálló 2028 hrsz.
Kastély u. 5. 2031 hrsz.
Kossuth L. u. 1. 1156 hrsz.
Kossuth L. u. 3. 1155 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
területe: 478-486-, 487/4 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett 
épületek:  Arany J. u. 19. 667 hrsz.

Bem J. u. 35. 516 hrsz.
Erzsébet királyné u. 2. 624 hrsz.    
Georgikon u. 4. 1158/1 hrsz.
Georgikon u. 6. 1159 hrsz.    
Georgikon u. 8. 1160 hrsz.
Georgikon u. 16. Bíróság, 1166 hrsz.   
Georgikon u. 9. 2020 hrsz.
Georgikon u. 13. 2018 hrsz.
Georgikon u.15. 2017 hrsz.
Kastély u. 3. 2032 hrsz.
Kastély u. 7. 2030/2 hrsz.    
Kastély u. 18. 2042 hrsz.
Kossuth L. u. 5. 1154/1 hrsz.
Kossuth L. u. 75. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, 990 hrsz.
Pethᔐ u. 1. 1115 hrsz.    Szalasztó u. 2. 2043 hrsz.

▬ Helyi védelemre javasolt épületek: 
Bem J. u. 11. 639 hrsz.
Bem J. u. 13. 641 hrsz.
Bem J. u. 18. 591 hrsz.
Bem J. u. 23. 509 hrsz.
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Deák F. u. 8. 1103 hrsz., 10. 1078 hrsz.
Georgikon u. 5. 2023 hrsz.
Georgikon u. 7. 2021 hrsz.
Georgikon u. 14. 1165 hrsz.
Nádor út 11. 1135 hrsz.
Széchenyi I. u. 9. 1056 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozótelepülési térség”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:

▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” 
övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

SZ 50/75
Vt-4 9,5 K/2000

(8) A

 

jelᜐ övezet elsᔐsorban lakó- és települési szintᜐ oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, 
kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató- valamint egyházi építmények elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5, 6, 7 pontja 
szerinti építmények, kivételes• esetben (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények

• Kivételesen építmények akkor helyezhetᔐk el, ha az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében elᔐírtak figyelembe vételén túl, a 
rendelkezésre álló telekméret az övezetben kialakítható legkisebb telekméretet meghaladja, azaz > 2000 m2-nél.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható vagy 2000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló lehet 50/75• % 30/20/10 ••

•Saroktelken 75 % lehet.
••▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %.
 ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebb Beépítési módElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ 8,0 m /12,0 •m 6,0 m 12,0 Szabadon álló

• ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben 
legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

▬A legalább 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata

Max. 9,5 m
Min.4,5 m

Környezetéhez illeszkedᔐ 
legyen, jellemzᔐen 

magastetᔐs• kialakítással.
16,0•• m

Cserép-, fém-, üveg-, 
ill. üveghatású 

mᜐanyag fedés lehet.
•jellemzᔐen magastetᔐ fogalmának meghatározását ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdés;
•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építési hatóság a 
tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervel kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden 
olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei 
jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.53

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.54

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.55

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.
c.)Vonatkozó egyéb sajátosságok:
▬Az övezet telkeit érintᔐ homokkᔐ ásványi nyersanyag kutatási területeket EOV koordináták 
alapján a szabályozási terv feltünteti.

K(SZ,O)/Z/SZ         K/80
 Vt-4

b K/9,5 K/1500

(9) A

 

jelᜐ övezet elsᔐsorban települési szintᜐ kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, oktatási-, 
igazgatási-, egészségügyi építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•, 2, 3••, 4•••, 5, pontja

szerinti építmények, üdülᔐtábor• és kemping. •

•  az összes elhelyezendᔐ lakásszámnak megfelelᔐ gépkocsi tároló, telken belül biztosítandó, mélygarázsban is lehet, 
kivéve, ha mᜐemlékvédelmi szempontok, vagy egyéb, a belváros területére vonatkozó sajátos adottságok (M, MJT, 
MK, He, R, stb.) ezt nem teszik lehetᔐvé. Abban az esetben a gépkocsi tárolók elhelyezését a város parkolási 
rendelete szerint kell biztosítani

  
53 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
54 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
55 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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••  üdülᔐtábor és kemping nem helyezhetᔐ el, 
•••egyéb közösségi szórakoztató épület létesítése kizárt (Szolgáltatások jegyzéke KSH hivatalos kiadványa 1999. 
92.pontja Szórakoztatás, Kultúra, Sport);

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható vagy 1500 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 25 m
4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében%

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult szabadon ill. oldalhatáron álló 
beépítés tartható, zártsorúvá fejleszthetᔐ, 

új beépítés szabadon álló• is lehet;
K tartható, illetve 80•• 10•••

• Szabadon álló beépítés akkor létesíthetᔐ, ha OTÉK 36. §-a szerinti építmények közti távolság biztosítható;
•• Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthetᔐ;
•••▬Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetᔐkert ill. 
zöldhomlokzat létesítendᔐ olyan szerkezetben és felületben, hogy az, zöldfelületként a telek legkisebb 
zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §. (2) bekezdést, valamint OTÉK 5. Számú mellékletét.)
▬A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ, egységes 
építészeti kivitelben

K szerint 0,0 m 
lehet, de 
legfeljebb 

16,0 m 

K ill. 5,0 m•

K ill. 10,0/5,0 m•
10,0/0,0••

m

Zártsorú
Szabadon álló

Oldalhatáron álló

•▬Zártsorúan csatlakozó, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú 
beépítést megszakító oldalkert, legalább 5,0 m legyen.
 ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén legalább 10,0 m tartandó;
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorúan csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, 

továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén,  <5,0 m-nél, ott 
legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén  <10,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorúan csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá 

saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint az oldalkertre nézᔐ 
tényleges építménymagasság fele,  oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság, 
ott  jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
••  0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építmény-
magasság

Tetᔐzet és a magastetᔐ 
hajlásszöge

Magastetᔐ 
legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl látható 

oldalon

max. 9,5 m•

min. 4,5 m

Kialakult állapot tartható, új 
beépítés környezetéhez 

illeszkedᔐ legyen, 
14,0 m Cserép-, fém- vagy 

üvegfedés lehet.

•  kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti telepítési távolság < 9,5 m, ott az 
építménymagasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság lehet.
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7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.56

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Kulturális örökségvédelem szerint:
▬ 21/52 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 444-, 446 
hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 444-, 445/2-, ./3-, 446-, 
451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./9-, ./15-, ./16 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 444-, 445/2-, ./3-, ./4-, ./6-, 446-, 447-, 451/2-, 
452/3-, ./4-, 453/3-, ./15-, ./16 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlék: 
Lovassy S. u. 6. 446 hrsz.
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem:
▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

SZ        35
 Vt-5 9,5 K/3500

(10) A

 
jelᜐ övezet elsᔐsorban magas üdülési minᔐséget szolgáló létesítményeivel, a Keszthelyen hosszabb 
idᔐszakot, több vendégéjszakát töltᔐ üdülᔐnépesség ellátását célzó övezet.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: szálló, gyógyszálló, kongresszusi-, oktatási központ, 

kiállítások illetve a kutatás-fejlesztés építményei, egészségügyi ellátó, valamint vendéglátó,
kereskedelmi rendeltetésᜐ, fitness-wellnes, sport célú létesítmények épületei, továbbá a terület 
rendeltetésszerᜐ használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), 
karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.
A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. 

Legkisebb területe K●/3500 m2

3.

A kialakítható 
telek Legkisebb utcai homlokvonala -
● A < 3500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthetᔐ.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület %

szabadon álló 35% 45/20 ●%
● ▬Az övezetben burkolt felületek mindösszesen, a telek 20 %-át nem haladhatják meg, melyek kialakítása 
lélegzᔐ burkolatú lehet;

 ▬Az övezet telkeinek legalább 45 %-os zöldfelületeit ligetesen fásított, bokorfás, cserjés-bozótos területként kell kialakítani (Ld.: 
OTÉK . 5. Számú melléklete;

  
56 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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A beépítés paraméterei5.
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
Épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód 
függvényében

Több épület
létesíthetᔐ 8,0/12,0m● 5,0 m● 12,0 m● Szabadon álló

Zártsorú
●  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben 
legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

 ▬A legalább 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legna-
gyobb szélessége

Tetᔐ 
héjazata

9,5 m ● 
Környezetéhez illeszkedᔐ, 

egységes építészeti 
együttes legyen.

14,0 m●●
Cserép-, fém- üveg- ill. 

üveg hatású 
mᜐanyagfedés lehet

●  Kivéve toronyszerᜐ építmény esetén, amikor jelen szabályzat 12. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
●● Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az 
építési engedélykérelmet,57 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.58

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.59

▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐszegéllyel kialakítva.
▬Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakᔐ) burkolattal készülhetnek.
▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-Régészeti védelem: 24. számú régészeti lelᔐhely érinti az övezetet a 0370/5, -/7, -/9-/15 

hrsz-okon (ld.3 számú melléklet)
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelᜐ,

b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
-Kilátás ill. rálátási szempontból érzékeny terület, 
- BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 

tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.
c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthetᔐ, minᔐségi anyaghasználat, tájba 
illeszkedés igazolása fontos!

  
57 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
58 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
59 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(Sz/Z)/SZ/Z         40
 Vt-6 9,5/12,5 K/2500

(11) A

 
jelᜐ övezet a Keszthelyen vendégéjszaká(ka)t töltᔐ üdülᔐnépesség, turisták kiszolgálását, ellátását célzó 
övezet, és elsᔐsorban kulturális-, vendéglátó-, szolgáltató-, kereskedelmi-, igazgatási-, egyházi-, szórakoztató-, 
szálláshely –szolgáltató célú-, vegyes rendeltetésᜐ építmények elhelyezésére szolgálnak. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: oktatási-konferencia célú létesítmények, egészségügyi 

ellátó, valamint vendéglátó, kereskedelmi rendeltetésᜐ, fitness-wellnes, sport célú létesítmények 
épületei, továbbá a terület rendeltetésszerᜐ használatához szükséges közlekedési létesítmények 
(mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, szálláshely szolgáltató épületrészek (emeleti 
szinten, nem önálló épületben), a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás. Új 
üzemanyagtöltᔐ önálló épületben nem létesíthetᔐ.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.
3. A telekalakítás 

lehetᔐségei
Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. 

Legkisebb területe K●/2500 m2A kialakítható 
telek Legkisebb utcai homlokvonala -
● A < 2500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthetᔐ.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület %

szabadon álló, 
kivételesen zártsorú●

40% 40/20 ●●%

●  ▬Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhetᔐ, ha az épületegyüttes 
építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthetᔐ.
 ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók elᔐtt árkádsor kialakított, úgy földszinten zártsorú 

összeépítés engedélyezhetᔐ; 
 ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (elsᔐ emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább 

egyszintᜐ növényzet létesítendᔐ;
●● ▬Az övezetben burkolt felületek mindösszesen, a telek 20 %-át nem haladhatják meg, melyek kialakítása 
lélegzᔐ burkolatú lehet;

 ▬Az övezet telkeinek legalább 40 %-os zöldfelületeit ligetesen fásított, bokorfás, cserjés-bozótos területként kell kialakítani
A beépítés paraméterei5.

Az övezet telkein
Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb

Épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert
Beépítési mód 
függvényében

Több épület
létesíthetᔐ 8,0/12,0m● 5,0 m● 12,0 m● Szabadon álló

Zártsorú
●  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben 
legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

 ▬A legalább 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legna-
gyobb szélessége

Tetᔐ 
héjazata

9,5/12,5 m ● 
Környezetéhez illeszkedᔐ, 

egységes építészeti 
együttes legyen.

14,0 m●●
Cserép-, fém- üveg- ill. 

üveg hatású 
mᜐanyagfedés lehet

●  A létesítendᔐ épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 12,5 m-t., kivéve toronyszerᜐ építmény esetén, 
amikor jelen szabályzat 12. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
●● Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,60 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.61

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.62

▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐszegéllyel kialakítva.
▬Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakᔐ) burkolattal készülhetnek.
▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-Régészeti védelem: 24. számú régészeti lelᔐhely érinti az övezetet a 0370/5, -/7, -/9-/15 

hrsz-okon (ld.3 számú melléklet)
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
-Kilátás ill. rálátási szempontból érzékeny terület, 
-BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe 
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.
c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthetᔐ, minᔐségi anyaghasználat, tájba 
illeszkedés igazolása fontos!

Z         50
 Vt-7 6,0/7,5 400

(12) A

 
jelᜐ övezet a Utcaképet alkotó vegyes beépítésᜐ terület a Zsidi utca mentén. 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: lakás, egészségügyi ellátó, vendéglátó, kereskedelmi, 

szálláshely szolgáltató rendeltetésᜐ létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerᜐ 
használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók).

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.

  
60 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
61 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
62 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. 
Legkisebb területe 300 m2A kialakítható telek
Legkisebb utcai homlokvonala 20 m

● A < 2500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthetᔐ.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület %

zártsorú 50% 30%

A beépítés paraméterei5.
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
Épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód 
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, 
egységes építészeti 

karakterben
0,0m 4,0● m 0,0 m Zártsorú

● épületszárnyak között legalább 4,0 m tartandó

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legna-
gyobb szélessége

Tetᔐ 
héjazata

6,0/7,5 m ● 
Környezetéhez illeszkedᔐ, 

egységes építészeti 
együttes legyen.

12,0 m
Cserép-, fém- üveg- ill. 

üveg hatású 
mᜐanyagfedés lehet

●  A létesítendᔐ épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 7,5 m-t., kivéve toronyszerᜐ építmény esetén, 
amikor jelen szabályzat 12. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.63

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.64

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-Régészeti védelem: régészeti érdekᜐ terület érinti az övezetet (ld.3 számú melléklet)
 -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-  
 2 jelᜐ,

b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
 tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.
 -Utcafásítás kötelezᔐ;

c.) EGYÉB: Csak igényes építészeti tömeg létesíthetᔐ, minᔐségi anyaghasználat, 
környezetbe illesztés igazolása fontos!

  
63 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
64 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(SZ,O)/SZ/O/Z         K/60/75
Vk-1 Vk-1     

b K/12,5/6,5 K/5000

(13) A

  

jelᜐ övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsᔐsorban nem települési szintᜐ 
oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, 
egyházi- valamint sportépítmények létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 17. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3•, 4, 5, 9. pontja szerinti, 
valamint kivételesen•• a (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények. Az övezetben camping 
nem létesíthetᔐ, üdülᔐtábor csak idény jelleggel mᜐködhet(pl. oktatási létesítmények telkén)

•  A 3.pontban „egyéb közösségiszórakoztató létesítmény” kizárt;
••▬az övezetbenkivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésébenelᔐírtakat figyelembe kell venni.
 ▬  kivételesen legfeljebb 8 lakásos lakóépület létesíthetᔐ;

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

A kialakult állapot tartandó, illetve az alábbi paramétereknek 
megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. A „b” indexxel jelölt 
belvárosi területeken, csak telekegyesítés illetve telekméret 
növekedéssel járó telekalakítás engedélyezhetᔐ;
legkisebb területe K tartandó ill. 5000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége 

a telekméret 
függvényében %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló illetve oldalhatáron 
álló beépítés tartandó új beépítés esetén 
is, kivételes esetben az oldalhatáron álló 
beépítés zártsorúvá fejleszthetᔐ•,

K/60/75%•• 30(20/10) •••

• Hagyományos utcakép illetve építészeti értékek védelme érdekében a Deák Ferenc utca mentén.
•• Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 75 % lehet, kivéve:

▬Balaton Múzeum telke, ahol a kialakult beépítettség nem növelhetᔐ. 
▬Oktatási létesítmények telke ahol, ahol maximum 60 % lehet,

•••  ▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %.
▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.
▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületek ligetesen 
fásítandók, jelen rendelet 4.§ (10) bekezdése szerint;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek 
száma

elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ

Utcák mentén kialakult 
állapot tartható•, vagy 

legalább 12,0 m 

6,5 m••

12,5 m•• Legalább 12,0••m
Szabadon álló

Zártsorú•••

Oldalhatáron álló
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•▬Hagyományos utcakép védelme érdekében 0 m is lehet, a Deák Ferenc utca mentén.
▬A terv szerinti esetekben az elᔐkertekre beültetési kötelezettség illetve védᔐfásítás vonatkozik. A beültetési 

kötelezettség „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 
mellékletének 2. táblázatban meghatározott, legalább kétszintes növényzet legyen;
•• Kialakult zöld- illetve sportfelületek védelme érdekében ettᔐl nagyobb távolságok is meghatározhatók a 
szabályozási terv szerint, az építési hatóság jogkörében. 
•••Zártsorúan csatlakozó beépítés esetén a beépítést megszakító oldalkert 2x6,5 m legyen, továbbá udvari 
épületszárnyak között 6,5 m távolság tartandó,

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható 
oldalon

Kialakult párkánymagasság tartandó, 
új beépítésnél az építménymagasság 
legfeljebb 12,5 m, de egyetlen 
homlokzatmagasság sem lehet 
kisebb mint 6,5 m.

Kialakult állapot tartható, új 
beépítés illeszkedᔐ legyen, 

jellemzᔐen magastetᔐs 
kialakítással.

K 
Cserép-, fém-

vagy üvegfedés 
lehet.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.65

▬A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.66

▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-a Vk-1 jelᜐ övezetben:
▬Az övezetet a következᔐ régészeti lelᔐhelyek érintik:
21/45 számú a Balatoni Múzeum 933 hrszú telkekén,

21/53 számú régészeti lelᔐhely a Karmelita Kolostor 2818/2 hrsz-ú telkén, 
21/47-48 számú régészeti lelᔐhely a Deák Ferenc utca mentén, az 1201-, 1204-, 1205-, 
1206/10 hrsz-ú ingatlanokon. (összesítésben ld.: 5. számú melléklet felsorolását)
▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanja (összesítésben ld. 6
számú melléklet felsorolását): 933-, 1201-1205-, 1206/10-,1206/11 hrsz-ú.
▬Az övezet helyi védett épülete (összesítésben ld.: 5 számú melléklet felsorolását): 

- Deák Ferenc utca 57. 1206/10 hrsz.
▬Mᜐemléki védelemre terjesztendᔐ épületek jelen szabályozás szerint (összesítésben ld.: 5.
számú melléklet felsorolását):

-Balatoni Múzeum Kossuth utca, 933 hrsz.
-Karmelita Kolostor és Templom együttes Tapolcai utca, 2817/2- és 2818/2hrsz.

▬A mᜐemléki védelemre terjesztendᔐ épületek Mᜐemléki Környezete az alábbi ingatlanokat érinti: -940-
,943-,946-,947-,879-,880-,881-,882-,934-,935 hrsz-ok, -2814-, 2816/2-, 2817/2-, 2818/2-, 2834-, 2826/2-, 
2828/3-, 2829-2834 hrsz-ok. (összesítésben ld.: 5 számú melléklet felsorolását)
▬Az országos védelem elmaradása esetén az épületek és azok védelmi területei helyi 
védettségᜐek maradnak.

  
65 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
66 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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-a Vk-1b jelᜐ övezetben:
▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlant: 1206/10 hrsz.
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 1050-, 1051-, 1206/10-, ./11 hrsz-ok
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe tartozó ingatlanok: 715-, 716-, 717/1-, ./2-, 1050-, 1051 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1206/10-, ./11 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlékek: 

Fᔐ tér 10. Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 717/1 hrsz.
Fᔐ tér Ferences rendi templom 715 hrsz.
Széchenyi I. u. 8. 1050 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:
Deák F. u. 16. Veszprémi Egyetem épülete, 1051 hrsz.
Deák F. u. 57. Keszthelyi Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola, 1206/10 hrsz.

▬ BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”           - T- 2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  

tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.
▬ Az övezet kialakult kertjeiben a meglévᔐ növényzet védelmérᔐl, pótlásáról, újak 
telepítésérᔐl gondoskodik a mindenkori tulajdonos, vagy kezelᔐ.
c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthetᔐ, minᔐségi anyaghasználat, környezetbe illesztés 
igazolása fontos!

Sz 40
Vk-1   vprt 12,5 3000

(14) A

jelᜐ övezet, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsᔐsorban központi szolgáltató, 
vendéglátó és kulturális épületek elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ: OTÉK 17.§ (2) bek. 1.2.3. 4•. 5. pont szerinti létesítmények, 
továbbá a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás.
• csak olyan egyéb közösségi, szórakoztató létesítmény engedélyezhetᔐ, amely nem okoz a vonatkozó 
jogszabályban, az üdülᔐterületekre elᔐírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: teljes közmᜐvesítettség, légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe 3000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala 50 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 40 40

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, egysé-
ges építészeti együttesben 6,0/8,0•m 7,0 m 12,5 m Szabadon álló

•▬Köu-1vprt jelᜐ közút felé legalább 8,0 m-es elᔐkert tartandó,



77

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K/12,5 Környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen max. 14,0m•

Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettᔐl el lehet térni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.67

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.68

▬A létesítmény parkolási igényének legalább 80 %-a mélygarázsban létesítendᔐ. 
▬A terven jelölt területsáv, a telek közforgalom elᔐtt, meghatározott 
idᔐszakban/idᔐszakokban megnyitandó része.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

c.) EGYÉB: Csak igényes építészeti tömeg létesíthetᔐ, minᔐségi anyaghasználat, 
környezetbe illesztés igazolása fontos!

K(Z,O,SZ)/Z/SZ K/50
 Vk-2

b K/7,5/5,5 K

(15) A

 

jelᜐ övezet elsᔐsorban regionális illetve kistérségi szintᜐ, központi igazgatási, oktatási, kereskedelmi, 
szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 17. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4•, 5, 9. pontja szerinti, 

valamint kivételesen••a (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények. 
•  A 4. pontban az „egyéb közösségi szórakozató létesítmény” kizárt;
••▬az övezetbenkivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésébenelᔐírtakat figyelembe kell venni.
 ▬kivételesen, legfeljebb 6 lakásos lakóépület létesíthetᔐ;

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

  
67 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
68 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

A kialakult állapot tartandó, illetve a terv szerinti telekalakítások, 
továbbá bármely telekméret növekedést eredményezᔐ 
telekegyesítés, telekalakítás engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartandó

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Kialakult zártsorú, oldalhatáron álló 
illetve szabadon álló beépítés tartandó, 
bᔐvítés esetén zártsorúvá fejleszthetᔐ, 
vagy új beépítés szabadon álló• lehet,

K/50•• 20 •••

• Hagyományos utcakép, mᜐemlékek illetve építészeti értékek védelme érdekében esetenként meghatározható, 
pl.: a Deák Ferenc utca mentén.
•• Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, a kialakult beépítés újjáépítés esetén is tartható;
•••A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. 
Oktatási létesítmény udvarán, a sportpályák felújítás során, vagy ha alattuk mélygarázs létesül, gyepesített 
felülettel készíthetᔐk ;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület is 
létesíthetᔐ

Kialakult állapot 
tartandó, új 
beépítésnél 

legalább 6,0 m;

K ill. 5,0 m•

K ill. 8,0 m•
8,0/0,0••m

Zártsorú
Szabadon álló

Oldalhatáron álló

•▬Szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, 
zártsorú beépítést megszakító oldalkert, legalább 5,0 m legyen.
 ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén legalább 8,0 m tartandó;
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, 

amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén,  <5,0 m-nél, ott legalább az 
oldalkertre nézᔐ tényleges építménymagasság fele tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén  <8,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre nézᔐ 

tényleges építménymagasság tartandó.
 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, 

amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint az oldalkertre nézᔐ 
tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre nézᔐ tényleges 
építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.
••  0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tᜐzfalas kialakítású lehet;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon
Kialakult párkánymagasság 
tartandó, új beépítésnél az 
építménymagasság legfeljebb 
7,5 m, de a Deák Ferenc utca 
menti homlokzatmagasság 
egyetlen ponton sem 
haladhatja meg az 5,5 m-t.

A mᜐemléki épületegyüttes 
rekonstrukciója eredeti 
állapot szerint 
engedélyezhetᔐ, minden új 
építés a védett épülethez, 
valamint annak mᜐemléki 
környezetéhez illeszkedjen.

K tartandó, 
illetve 

12,0/9,0• m

Égetett 
agyagcserép-, fém-, 
fa- vagy üvegfedés 

lehet.

•Egy szabad homlokzattal rendelkezᔐ épület, épületszárny esetén 9,0 m tartandó;
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7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.69

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.70

Vonatkozó védelmi kategóriák 8.
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhelyérinti az alábbi ingatlanokat: 991-, 992-, 993/1 hrsz-ok
▬ 21/52 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat: 443/1-, 444-, 448 hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 443/1-, ./4-, 444-, 448-, 991-, 992-, 993/1 
hrsz-ok
▬ Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok: 991-, 992 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 443/1-, ./4-, 444-, 448-, 449 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlékek: 

Deák F. u. 30. 992 hrsz.
Deák F. u. 32. 991 hrsz.
Lovassy S. u. 2.  449 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épület:
Deák F. u. 30. 993/1 hrsz.
BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-  
2 jelᜐ,

b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthetᔐ, minᔐségi anyaghasználat, környezetbe 
illesztés igazolása fontos!

GAZDASÁGI TERÜLETEK
8.§

(1) Gazdasági területekre vonatkozó külön megkötések
a.) Utcai oldalon, közvetlenül az elᔐkertre nézᔐ épületekben a gazdasági létesítmény fᔐ 
funkcióját kiegészítᔐ irodák, szociális helyiségek, esetleg bemutató terem, tárgyaló, díszterem, 
üzlet, stb. helyezendᔐ el.
b.) A fᔐfunkciót kiegészítᔐ épületek homlokzati kialakítása környezetébe illeszkedᔐ legyen, 
arányok, tömegformálás, anyag- és színhasználat tekintetében egyaránt. 
c.) A helyi építési hatóság, ahol az övezetre jelen rendelet elᔐírja, ott a használatbavételi 
engedély kiadását az elᔐírásnak megfelelᔐ növényesítési feladatok elvégzéséhez kötheti: 

▬Meglévᔐ épület tetᔐzetének-, tᜐzfalának- valamely részletének, stb. takarását tetᔐkert ill. 
zöld homlokzat létesítésével (ld. OTÉK 25. §-a szerint).
▬Meglévᔐ épület, építmény, kültéri tároló, depónia, stb. takarását többszintes 
növényállomány telepítésével (ld. OTÉK 25. §-a szerint).
▬Fásított parkoló betelepítése.

  
69 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
70 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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K(Sz,O,Z)/SZ K/50
Gksz-1 K/6,5 K/1500

(2) A

 

jelᜐ övezet elsᔐsorban nem jelentᔐs zavaró hatású települési szintᜐ kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 19.§. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, pontja szerinti, 
valamint kivételesen• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.
• az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni,. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható illetve 1500 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 40 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

(%)
A kialakult szabadon álló, oldalhatáron 
álló illetve zártsorú beépítés tartható, új 

beépítés szabadon álló lehet
K tartható illetve 50% 30(20)•

• A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma Elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több is lehet K tartható
vagy 8,0/12,0/0,0• m

4,0 m ••

6,0 m

8,0 m

Szabadon álló
zártsorú beépítés 

Oldalhatáron álló

• ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén, legalább a telek felᔐli oldalon parkolósáv alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, 
ellenkezᔐ esetben legalább 12 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0m, a másik oldalon 8,0 m tartandó).
 ▬A legalább 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani;
 ▬A kialakult elᔐkert tartható, 0,0 m esetében is;
 ▬Az övezet elᔐkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, legfeljebb 80 m2 nagyságú porta 

épület építhetᔐ, továbbá, esᔐvédᔐ tetᔐzet, ideiglenes építmény, sátor, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthetᔐ; 
••  Zártsorú beépítés eseté oldalszárnyak között 4,0 m a tartandó távolság

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ hajlásszöge Magastetᔐ leg-

nagyobb szélessége Tetᔐ héjazata

K tarható illetve
6,5 m

Környezetéhez illeszkedᔐ, 
építészeti egységet 

eredményezᔐ kialakítás legyen 20,0 m

Hullámpala 
nem
lehet.
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7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.71

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.72

▬Az övezetben található régészeti terület védᔐhatárán belül a 2001. évi LXIV tv. 
Rendelkezéseit be kell tartani. Az érintett ingatlanokon építési engedély kiadásához ki kell 
kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi 
Regionális Irodájának szakvéleményét.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
▬Az övezetet régészeti lelᔐhely védᔐhatára érinti a Külsᔐ-Zsidi út és Csapás út csomóponti térségében.
▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(SZ/O)/SZ/O K/50
Gksz-2 K/9,5 K/5000/1500

(3) A

 

Jelᜐ övezet elsᔐsorban nem jelentᔐs zavaró hatású térségi színtᜐ, kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó épületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetbenelhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 19.§.(2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti építmények, 
valamint kivételesen• a (3) bekezdés 2 pontja szerinti építmények.

• ▬az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 
 ▬ az egyéb szórakoztató létesítmények az övezet Rezi út és új elkerülᔐ út csomópontjában található területein 
létesíthetᔐk, ahol az alkalmazható hangosító berendezésekre, a képviselᔐtestület által külön rendeletben 
elfogadott határérték betartását kell megkövetelni. (Hangosító berendezésnek minᔐsül a zenegép, hangszórón 
közvetített ének, stb.) (A külön rendelet megalkotásáig jelen rendelet 25. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.)

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

A telekalakítás 
lehetᔐségei

Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek 
megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ.
Legkisebb területe K tartható illetve 5000/1500• m2 

3.

A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 50 m 

• kivéve a Külsᔐ-Zsidi út menti azon övezeteket, melyek a 2005-2006 évben lefolytatott, egyszerᜐsített 
területrendezési hatósági eljárás bizonyítványa alapján kerültek átminᔐsítésre, beépítésre szánt területté, ott a 
kialakult állapotot figyelembe véve 1500 m2 is lehet.

  
71 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
72 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)

4.

Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló beépítés 
tartható, új beépítés szabadon álló lehet. 50 25/30•

• ▬az övezet megengedett legkisebb zöldfelületén valamint a tervben külön jelölt helyeken, legalább háromszintᜐ 
növényzet telepítése kötelezᔐ, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM 
rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározottak alapján;
 ▬ A BTSZ szerinti ipari park jellegᜐ üzemi területek alövezetén 30% lehet (Külsᔐ Zsidi út-Csapás út-Lippai 
Gáspár út-4684/23 hrsz-úút által határolt területeken).

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
épületek száma minimális elᔐkert • oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több is lehet
K tartható

vagy 8,0/0,0/12 •m
K•• ill. 6,0 m

K•• ill. 10,0 m
8,0 •••

Szabadon álló

Oldalhatáron álló

•  ▬A kialakult elᔐkert 0,0 m esetében is tartható,
 ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben 

legalább 12 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó).
 ▬A legalább 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.
 ▬Az övezet elᔐkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esᔐvédᔐ 

tetᔐzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthetᔐ;
 ▬ Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget ír elᔐ, ott annak határával megegyezik.

••▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén < 6,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél a < 10,0 
m, ott a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. szerint meghatározott távolság tartandó.
 ▬Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb mint a tényleges 

építménymagasságból OTÉK 36. §. szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 
a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (4) 
bekezdése szerint kell eljárni.

 ▬A lakóterülettel közvetlenül határos oldalhatárok mentén legalább a hátsókert méretét kell tartani, 
• • • Kivéve beültetési kötelezettségᜐ terület határa, ott azzal megegyezik.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata

K/9,5 m Környezetébe illeszkedᔐ 
tömeg engedélyezhetᔐ 20,0 m Hullámpala nem 

lehet
7. Egyedi elᔐírások

▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.73

▬A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészítheti 
az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, 
tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.74

▬Az övezetben található régészeti terület védᔐhatárán belül a 2001. évi LXIV tv. 
Rendelkezéseit be kell tartani. Az érintett ingatlanokon építési engedély kiadásához ki kell 
kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi 
Regionális Irodájának szakvéleményét.

  
73 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
74 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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▬ Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt 
helyeken), legalább háromszintᜐ növényzet telepítése kötelezᔐ, „a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. 
táblázatban meghatározottak alapján.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-Az övezetet régészeti érdekᜐ terület érinti a Külsᔐ-Zsidi út és Csapás út csomóponti 
térségében. (ld. 2. számú melléklet)
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

SZ/O 50
Gksz-3 7,5 K/2000

(4) A

 

Jelᜐ övezet elsᔐsorban nem jelentᔐs zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú, térségi színtᜐ 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épületeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, pontja szerinti, 
valamint kivételesen• a (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.
• az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni,. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
Legkisebb területe K illetve tartható 5000 m2 

3.

A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K• tartható illetve 30 m. 

● < 16,0 m kialakult utcai homlokzatú telek nem beépíthetᔐ

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

4.

Szabadon álló legyen, 
kivételesen oldalhatáron álló 
beépítés is engedélyezhetᔐ●. 

K tartható ill. 50% 25

● amikor a kialakult telekszélesség < 24,0 m,

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma Minimális elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Több épület 
létesíthetᔐ

12,0 m/6,0• (fásított 
parkolóval)

6,0 m

8,0 m
8,0 m••

Szabadon álló

Oldalhatáron álló
● ▬ Saroktelek esetén legalább egyik elᔐkert 12,0 m, másik 6,0 m legyen,
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 ▬ Abban az esetben is 6,0 m lehet, ha a telek utcavonala (saroktelek esetében legalább egyik) elᔐtt fásított 
parkoló alakítható ki
 ▬ Az elᔐkert akkor is 6,0 m lehet, ha az övezet telkét kiszolgáló szerviz út mentén, legalább egy oldalon parkolók létesültek.
 ▬ Porta épület, reklám célú kirakat, torony stb, elᔐkertben minden esetben létesíthetᔐ.

●●      Kivéve beültetési kötelezettség határa, ott azzal megegyezik;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata
K ill. 7,5 m● Környezetébe illeszkedᔐ 

tömeg engedélyezhetᔐ 12,0 m Szürke pala nem 
lehet

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.75

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.76

▬Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább 
háromszintᜐ növényzet telepítése kötelezᔐ, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 
9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározottak alapján.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(SZ,O)/SZ/Z K/50/60
Gksz-4 K/9,5 K/3000

(5) A

 

Jelᜐ övezet elsᔐsorban nem jelentᔐs zavaró hatású térségi színtᜐ, kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, iroda épületek illetve sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti, 
valamint kivételesen• (3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények.
• Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) 
bekezdésében elᔐírtakat figyelembe kell venni.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

  
75 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” szóló 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
76 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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A telekalakítás lehetᔐségei Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek 
megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ.
Legkisebb területe K tartható illetve 3000 m2 

3.

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 30 m 

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

(%)

4.

Kialakult szabadon-, ill. oldalhatáron álló 
beépítés tartható, új beépítés szabadon 

álló lehet, kivételesen zártsorúan•

csatlakozó is engedélyezhetᔐ. 
50/60•• 25/20•••

• Zártsorú beépítés akkor engedélyezhetᔐ, ha az övezet több telekre osztott, és a tervezett építmények 
ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg.
•• Zártsorú beépítés esetén 60 % engedélyezhetᔐ.
••• Zártsorú beépítés esetén 20 % engedélyezhetᔐ.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több is lehet K ill. 
12,0/6,0 m•

K• • / 5,0 m

K• • / 10,0 m
12,0 m

Szabadon álló
Zártsorú

Oldalhatáron álló
• ▬ Az elᔐkert 6,0 m lehet azon esetekben, ahol a terv, kötelezᔐ építési vonalat jelöl, ellenkezᔐ esetben legalább 12 m 
legyen. A legalább 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.
 ▬ Az elᔐkert 6,0 m lehet saroktelek egyik telekhatára mentén, amikor a 12,0 m-es elᔐkert másik oldalon már biztosított.
▬ Az elᔐkert(ek)ben meglévᔐ beépítés tartható, új beépítés a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, 
mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épület(ek) -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett  
építmény(ek) létesíthetᔐk, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, 
benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára;
 ▬ A város elkerülᔐ útja (tervezett) mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védᔐtávolságba esᔐ területen kialakult 
beépítés tartható, parkoló létesíthetᔐ ill. bármely építmény elhelyezéséhez az illetékes közlekedési szakhatóságok 
eseti hozzájárulása szükséges. Az elᔐkertekben a terv szerint beültetési kötelezettség, valamint kötelezᔐ 
védᔐfásítás elvégzendᔐ.
•• ▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén < 5,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél a < 10,0 m, ott a 
tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. szerint meghatározott távolság tartandó.
 ▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb mint a tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §. szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint 
a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (4) 
bekezdése szerint kell eljárni.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata

9,5 m Környezetébe illeszkedᔐ 
tömeg engedélyezhetᔐ 20,0 •m

Hullámpala nem 
lehet

• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a városi fᔐépítész véleménye 
alapján.
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7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.77

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.78

▬Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt 
helyeken), legalább háromszintᜐ növényzet telepítése kötelezᔐ, „a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. 
táblázatban meghatározottak alapján.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(SZ)/SZ 50Gksz-5 K/12,5 K/7000

(6) A

 

Jelᜐ övezet elsᔐsorban nem jelentᔐs zavaró hatású térségi színtᜐ, kereskedelmi, szolgáltató, illetve 
iroda épületek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti, 
valamint kivételesen• (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények.
•▬Az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni.
▬ az egyéb szórakoztató létesítmények esetén, az alkalmazható hangosító berendezésekre, a képviselᔐtestület 

által külön rendeletben elfogadott határérték betartását kell megkövetelni. (Hangosító berendezésnek minᔐsül a 
zenegép, hangszórón közvetített ének, stb.) (A külön rendelet megalkotásáig jelen rendelet 26. § (5) bekezdése 
szerint kell eljárni.)

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

A telekalakítás 
lehetᔐségei

Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek megfelelᔐ 
telekalakítás engedélyezhetᔐ. Nyelestelek létesíthetᔐ.
Legkisebb területe K tartható illetve 7000 m2 

3.

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 50 •m 
• Kivéve:▬A nyeles telek nyúlványának szélessége legalább 6,0 m legyen.

▬Zsák utca végén legalább 6,0 m-es közterületi kapcsolat legyen;
  

77 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” szóló 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
78 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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▬Szabálytalan telekforma esetén az átlagos telekszélesség 50 m egyen;

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége 

%
Legkisebb zöldfelület 

(%)

4.

Kialakult szabadon álló beépítés 
tartandó új beépítés esetén is 50 30

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több is lehet K ill. 8,0/12,0/50,0• K tartható ill.6,0 m 12,0 m Szabadon álló
•  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben legalább 12 m 
legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m távolság tartandó. A beültetési kötelezettséggel terhelt legalább 12,0 
m-es elᔐkertben fásított parkoló alakítható ki.
 ▬A város elkerülᔐ útja (tervezett) mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védᔐtávolságba esᔐ területen parkoló 
létesíthetᔐ ill. az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása alapján benzinkút vagy a közlekedést 
kiszolgáló létesítmények helyezhetᔐk el;
 ▬Az elᔐkert(ek)ben kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú
épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett építmények létesíthetᔐk, porta, kapuház, 
karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. 
számára;
 ▬Az övezet beültetési kötelezettséggel terhelt kertjeire vonatkozóan jelen rendelet 4.§.(10) bekezdése tartandó.
.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata

12,5 m Környezetébe illeszkedᔐ 
tömeg engedélyezhetᔐ 20,0 m Hullámpala nem 

lehet
7. Egyedi elᔐírások

▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.79

▬A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészítheti 
az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, 
tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.80

▬Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt 
helyeken), legalább háromszintᜐ növényzet telepítése kötelezᔐ, „a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. 
táblázatban meghatározottak alapján.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

  
79 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
80 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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SZ 45Gip-1 K/9,5 K/2500

(7) A

 
Jelᜐ övezet egyéb ipari terület, elsᔐsorban ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási 
építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, 

kivéteklesen• OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1, 2. pontja szerinti épületek

• az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
Legkisebb területe 2500 m2 illetve K tartható

3.

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala 40 m illetve K tartható. 

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

4.

Szabadon álló lehet. 45% 30(25)•

•A telek burkolt felülete legfeljebb 25 % lehet;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma Elᔐkert •* oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több is lehet 8,0 - 16 m 8,0 m illetve kialakult 
állapot tartható 12,0 m Szabadon álló

• ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben 
legalább 16 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelezᔐ).
 ▬A legalább 16,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.
 ▬Az övezet elᔐkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esᔐvétᔐ 
tetᔐzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthetᔐ;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata
kialakult állapot 

tartható illetve 9,5 m
Környezetébe illeszkedᔐ 
tömeg engedélyezhetᔐ 20,0 m Hullámpala nem 

lehet

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.81

  
81 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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▬ Ld. még jelen rendelet 23. 24. 25. § elᔐírásait. 
8. Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(O/Z)/SZ/Z 45
Gip-2 K/12,5 K/5000

(8) A
 

Jelᜐ övezet egyéb ipari területek építményeinek elhelyezésére szolgál.
“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, 
kivéteklesen• OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1. 2. pontja szerinti épületek.
•az övezetbenkivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésébenelᔐírtakat figyelembe kell venni. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. Nyúlványos telek létesíthetᔐ•.
Legkisebb területe kialakult állapot tartható illetve 5000 m2 

3.

A kialakítható
telek legkisebb utcai homlokvonala kialakult állapot tartható illetve 50 m 

•  Közúti kapcsolattal nem rendelkezᔐ kialakult telek, nyúlványos telekké alakítható. Új telekosztásban, nyúlványos 
telek nem létesíthetᔐ.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

4.

Kialakult oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés 
tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételesen 

zártsorúan csatlakozó• is engedélyezhetᔐ. 
45% 30(25)••

•  Zártsorú beépítés, kialakult beépítés bᔐvítése esetén akkor engedélyezhetᔐ, ha a kialakult állapot szerint az 
épületek közti tᜐztávolság, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság 
így biztosítható.
•• A telek burkolt felülete legfeljebb 25 % lehet;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
épületek száma Elᔐkert •

oldalkert•• hátsókert
Beépítési mód
függvényében

Több is lehet 8,0 – 16 m 8,0 m illetve kialakult 
állapot tartható

12,5 m
12,5/6,0 m•••

Szabadon álló

Oldalhatáron álló

• ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben 
legalább 16 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelezᔐ).
 ▬A legalább 16,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani.
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 ▬Az övezet elᔐkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esᔐvédᔐ 
tetᔐzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthetᔐ;
•• Az övezet oldalkertjeiben, legalább egyszintᜐ növényzet telepítendᔐ;
••• ▬kialakult beépítés esetén, a hátsókert mérete legalább a hátsókertre nézᔐ tényleges építménymagasság 
értékével megegyezᔐ legyen, de nem lehet kisebb 6,0 m-nél (ld.: OTÉK. 35.§ (4) bek.)

 ▬A hátsókertekre beültetési kötelezettség vonatkozik, mely a < 12,5 m-es hátsókert esetében „a területek 
biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban 
meghatározott, legalább kétszintes növényzet legyen, a ≥ 12,5 m-es hátsókert esetében pedig, legalább 
háromszintes növényzet legyen;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata
kialakult állapot 
tartható illetve 

12,5 m 

Környezetébe 
illeszkedᔐ tömeg 
engedélyezhetᔐ

20,0 m Hullámpala nem lehet

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.82

▬ Ld. még jelen rendelet 23. 24. 25. § elᔐírásait. 

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(O,SZ,Z)/SZ/O K/40
Gip-3 K/9,5 K/3500

(9) A

 

Jelᜐ övezet egyéb ipari terület, elsᔐsorban ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási 
építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, 
kivéteklesen• OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1, 2. pontja szerinti épületek

• az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) 
bekezdésében elᔐírtakat figyelembe kell venni.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

  
82 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. Nyeles telek létesíthetᔐ.
Legkisebb területe 3500 m2 illetve K tartható

3.

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala 40 m illetve K tartható. 

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)

4.

Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló-, 
zártsorúan csatlakozó beépítés tartható, új 
beépítés szabadon álló lehet, kivételesen 

oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhetᔐ•

40% 30(30)••

• A már kialakult, oldalhatáron álló beépítésᜐ telkek  felosztása, újraosztása során létrejött új 
telkeken a kialakult beépítési környezetnek megfelelᔐen oldalhatáron álló beépítés is 
engedélyezhetᔐ.
•• A telek burkolt felülete legfeljebb 30 % lehet;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma Elᔐkert •* oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több is lehet
8,0/16 m

kialakult állapot 
tartható ill. 8,0 m 
kialakult állapot 

tartható ill. 10,0 m

12,0 m
Szabadon álló

Oldalhatáron álló

• ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az elᔐkert legalább 8,0 m, ellenkezᔐ esetben legalább 16 m 
legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelezᔐ).
 ▬A legalább 16,0 m-es elᔐkertben fásított parkolót kell kialakítani. 
 ▬A város tervezett elkerülᔐ útja mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védᔐtávolságba esᔐ területen bármely 
építmény létesítése csak az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása alapján engedélyezhetᔐ; 
 ▬Az elᔐkert(ek)ben meglévᔐ beépítés tartható, új beépítés a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, 
mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett 
földdel fedett építmények létesíthetᔐk, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb 
üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

tetᔐszélesség Tetᔐ héjazata
kialakult állapot 

tartható illetve 9,5 m
Környezetébe illeszkedᔐ 
tömeg engedélyezhetᔐ 20,0 m Hullámpala nem 

lehet

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.83

▬ld. még jelen rendelet 23.24. 25. § elᔐírásait.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  

  
83 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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2 jelᜐ,

b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

ÜDÜLᔀTERÜLETEK
9.§

K(Z)/Z         K/15
Üü-1 K/6,0 K/150

(1) Az

 

jelᜐ övezet kialakult, sᜐrᜐ beépítésᜐ, üdülᔐházas terület, amely a 6,0 m-t  meg nem haladó 
építménymagasságú, legfeljebb két üdülᔐegységes üdülᔐépületek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, kivéve 
üdülᔐtábor, kemping.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható vagy 150 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 6,0 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult zártsorúan 
csatlakozó beépítés tartható, K vagy 15%

 

60%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

Egy épület 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy 5,0 m 

4,0 • 6,0 m Zártsorúan csatlakozó

• Udvari szárnyak között legalább 4,0 m tartandó
6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések

Megengedett 
építménymagasság

Tetᔐzet és a 
magastetᔐ hajlásszöge

Magasetᔐ legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata

K vagy 6,0 m Jellemzᔐen magastetᔐ 
legyen (32-42 ° közti 

hajlásszöggel). 

max. 10,0 m Hullámpala nem 
lehet.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.84

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 

  
84 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.85

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(SZ)/SZ         K/30
Üü-2 K/9,5 K/2000

(2) Az

 

jellemzᔐen kialakult üdülᔐterületek, üdülᔐtábor és/vagy kemping területébᔐl átminᔐsülᔐ, laza beépítésᜐ, 
nagytelkes üdülᔐházas üdülᔐterületek kialakítására szolgáló övezetek, amelyek a  9,5 m-t meg  nem 
haladó építménymagasságú, több üdülᔐegységes üdülᔐépületek, elsᔐsorban szálláshely szolgáltató 
épületek (szállók, panziók, stb) elhelyezésére szolgálnak. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, 

üdülᔐépületek, üdülᔐtábor és camping, valamint a túlnyomóan változó üdülᔐi kör hosszabb 
tartózkodását szolgáló, konferencia központok, fitness-wellness célú, egészségügyi, 
szabadidᔐs és sportolással kapcsolatos létesítmények épületei. Az övezetben elhelyezhetᔐk 
továbbá, az üdülᔐ-pihenᔐ rendeltetésᜐ épületek fenntartását biztosítandó, a tulajdonos, az 
üzemeltetᔐ, a személyzet számára szolgáló lakások.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ•. 
legkisebb területe K••. tartható vagy 2000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30 m
• Az övezet új kiszolgáló útjait (lehet magánút is), úgy kell kialakítani, hogy azok biológiai aktivitásérték mutató 
száma legalább 3 legyen; 
•• A kialakult,  < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthetᔐ;

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló 
beépítés  tartandó, K vagy 30 % 50%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy 8,0 m 5,0 m 12,0 Szabadon álló

       
85 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 

magastetᔐ hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége
Tetᔐ héjazata

9,5 m Környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen. K tartható illetve14,0 m Hullámpala nem 

lehet.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.86

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.87

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(SZ)/SZ         K/25
Üü-3 K/12,0 K/3000

(3) Az

 

jelᜐ övezet kialakult, laza beépítésᜐ, üdülᔐházas terület, amely a  12,0 m-t meg  nem haladó 
építménymagasságú, több üdülᔐegységes üdülᔐépületek, elsᔐsorban szálláshely szolgáltató épületek 
(szállók, panziók, stb) elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, 
üdülᔐépületek, üdülᔐtábor és camping, valamint a túlnyomóan változó üdülᔐi kör hosszabb 
tartózkodását szolgáló, fitness-wellness célú, egészségügyi, szabadidᔐs és sportolással 
kapcsolatos létesítmények épületei.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 
legkisebb területe K tartható vagy 3000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége a 
telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló 
beépítés  tartandó, K • vagy 25% 50%

  
86 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
87 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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• Amennyiben a kialakult beépítés a 25 %-t meghaladja, új építés esetén a kialakult beépítés visszaépíthetᔐ.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy 8,0 m 

K tartható vagy 
6,0• m 12,0 m Szabadon álló

• ▬Új építés esetén az oldalkert legalább 6,0 m legyen.
▬Ha a kialakult állapot szerint az oldalkert  < 6,0 m (a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési 

távolság < 12,0 m), akkor az oldalkert legalább a tényleges építménymagasság felének nagyságával egyezzen 
meg (a telepítési távolság legalább a tényleges építménymagasság nagyságával egyezzen) . 

▬Ha a tényleges építménymagasság fele kisebb mint az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott 
jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni. 

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 

magastetᔐ hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége
Tetᔐ héjazata

12,0 m Jellemzᔐen magastetᔐ 
legyen. 

K tartható illetve14,0 m Hullámpala nem 
lehet.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.88

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.89

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(Sz)/Sz K/30Üü-4
 vprt

K(12,5)/7,5 K/5000

(4) Az

 

jelᜐ övezetben olyan üdülᔐépületek helyezhetᔐk el, amelyek elhelyezésük, kialakításuk és 
felszereltségük, infrastruktúrális ellátottságuk alapján, túlnyomóan változó üdülᔐi kör hosszabb 
üdülési célú tartózkodására alkalmasak. 

“K” betᜐjel jelentését ld.: 4. §. (13)  bekezdés,

  
88 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
89 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ: OTÉK 22.§.szerinti építmények, kivéve kemping, illetve üdülᔐtábor. 
Elᔐzᔐeken túl a terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevᔐk ellátását szolgáló 
vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi-, szociális 
létesítmények létesíthetᔐk.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe 5000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala 50 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 30 50
5. A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert
Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, 
egységes építészeti 

együttesben
K/12,0/0,0•m 

K szerint 
meghatározandó••

ill. 8,0 m
K/12,0/0,0 m Szabadon álló

• kialakult állapot szerint, illetve úszótelkes beépítés esetén 0,0 m is lehet;
••legalább a kialakult építménymagasság fele tartandó;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K(12,5) •/max.7,5 m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ legyen max. 14,0m••
Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Bontás esetén az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb 12,5 m lehet.
•• Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettᔐl el lehet térni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.90

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
▬Telekhatáron csak növényzetbᔐl kialakított, ill. növényzettel átszᔐtt (takart), max. 1,50 m 
magasságú áttört kerítés építhetᔐ.
▬A közparkkal egybeépült, közhasználat elᔐtt nyitott, kialakult telekhasználat megtartandó.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-Az övezet mᜐemlékei: Balaton Szálló 3820 hrsz, Hullám Szálló 3821 hrsz.
-Az övezet mᜐemléki környezetébe tartozó ingatlanok: 3817/2-, 3817/4-, 3817/5-, 3817/6-, 
3817/7-,3818-,3819-,3822-,3823-, 3817/1 hrsz-ú ingatlanik, továbbá a 0486/73 hrsz-ú 
vízfelület, Balatonnal határolt partszakasza.
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,

  
90 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

Sz 30Üü-5
  vprt

8,0 1500

(5) Az

 

jelᜐ övezet túlnyomóan változó üdülᔐi kör, hosszabb üdülési célú tartózkodására alkalmas 
üdülᔐépületek elhelyezésére szolgál. 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ: OTÉK 22 §. szerinti építmények, kivéve kemping, illetve 
üdülᔐtábor. Elᔐzᔐeken túl a terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevᔐk 
ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve 
egészségügyi létesítmények létesíthetᔐ.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) kekezdés szerint, légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek földkábelre cserélendᔐk.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ, 
nyeles telek létesíthetᔐ.
legkisebb területe 1500 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala 30• m
• kivéve:▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 

▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 30,0 m legyen.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 30 60

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma Elᔐkert Oldalkert Hátsókert 

Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, 
egységes építészeti 

együttesben
8,0/6,0/0,0• m 4,0 m 8,0•• m Szabadon álló

• ▬ közút felé 8,0 m-es elᔐkert tartandó; 
 ▬ saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén az elᔐkert 8,0 m legyen, további  
elᔐkerteknél 6,0 m tartandó, 

 ▬  közparkra nézᔐ elᔐkert 0,0 m is lehet;
▬ A telek 8,0 m-es elᔐkertjében, optikai lehatárolást biztosító, kötelezᔐ fásítás létesítendᔐ.
••▬ Kivéve a vízpart felöli oldalon, ahol a beépítetlenül megᔐrzendᔐ parti sáv (---K--- jelᜐ 
terület) vonalával megegyezᔐ lehet.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett épít-
ménymagasság

Tetᔐzet és a tetᔐ
hajlásszöge

Magastetᔐ legna-
gyobb szélessége Tetᔐ héjazata
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max.8,0 m Környezetéhez illeszkedᔐ legyen max. 14,0m• Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

•▬Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, 
ettᔐl az értéktᔐl el lehet térni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.91

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.92

▬Az övezetben max. 1,50 m magas, áttört, növényzettel átszᔐtt (takart) kerítés létesíthetᔐ.
▬A telket feltáró kapuzatok (gépkocsi és gyalogos) az üdülᔐépülettel építészeti egységet alkossanak.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe    
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
10.§

(1) Keszthely külterületén található különleges területek övezeteit a szabályozási terv tünteti fel és a 
következᔐ bekezdések részletezik.

K(SZ)/SZ/Z K/25
 K-1  

 gy,o,sz K/12,5/14,0 K/25000/50000

(2) A

 

jelᜐ övezet olyan különleges terület, mely elsᔐsorban nagy kertes, laza beépítésben, magas üdülési 
minᔐséget szolgáló létesítmények, gyógyszálló, szálló, kongresszusi-, oktatási központ, stb. 
építményeinek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció továbbá: A terület rendeltetésszerᜐ használatához 

szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a 
személyzet számára szolgáló lakások (gondnoki lakások legfeljebb 6 db), valamint a területet 
látogatók ellátását célzó kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és sportolási célú létesítmények.

  
91 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
92 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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2. A közmᜐvesítettség mértéke:5.§.(5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ 
légkábelek cserélendᔐk.;

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tarható ill. 25000/50000• m2A kialakítható 

telek legkisebb utcai homlokvonala K
•  ▬Az övezetbe sorolt „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telke (50000 m2) nem csökkenthetᔐ, fel nem osztható;

▬A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének megközelítése a Hévíz-Óberek összekötᔐ árok (0185 hrsz.) felᔐl 
biztosítandó, kizárólag ezen  igénybevételre méretezett hídszerkezet építésével.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb 
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület (%)

Új beépítés szabadon álló lehet, a kialakult beépítés 
pedig zártsorúan csatlakozóvá összeépíthetᔐ

Kialakult állapot 
tartható, illetve 25 55/20•

•A burkolt közlekedési felületek valamint a felszíni, fásított parkolók felületei a telek 20 %-át együttesen nem haladhatják meg;
5. A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében
Több épület is lehet 12,0/20,0 m• 12,0 m•* 12,0 m•* Szabadon álló

•  ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének megközelítés felᔐli oldalán legalább 20 m elᔐkert tartandó;
 ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének hátsókertje, a nemzeti park által meghatározott természetvédelmi 

területtel (láphatárral) esik egybe;
 ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkén a Hévízi csatornától 50 m-es, az Óberek-csatornától 40 m-es 

szélességben, a pihenés létesítményeinek elhelyezésére pihenᔐkertet kell biztosítani )OTÉK 1. számú melléklet 
54. pontja szerint)

 ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkén, a hátsókert láp-területtel megegyezᔐ részén,  az elᔐzᔐ pontban 
meghatározott kerti építmények nem létesíthetᔐk.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ

hajlásszöge
Legnagyobb 

tetᔐszélesség
Tetᔐ héjazata

12,5 m/14,0 •m Egységes építészeti 
együttes legyen.

K tartható, új épület 
esetén 12,0 ••m

Égetett agyagcserép, üveg, fém, 
ill. üveghatású mᜐanyag lehet. 

• ▬ A létesítendᔐ épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 14,0 m-t.
▬ Az övezetben meglévᔐ dombok magassága legfeljebb 1,00 m-rel (termᔐföldtakarással) növelhetᔐ;

•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,93 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.94

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
  

93 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
94 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.95

▬ Az övezetben max. 1,50 m magas, áttört, növényzettel átszᔐtt (takart) kerítés létesíthetᔐ.
▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt 
növényállomány telepítendᔐ, ᔐshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §. (2) bek., valamint OTÉK 5. 
számú mellékletet).
▬Az övezetben az oldal és hátsókertekben legfeljebb sétaút alakítható ki és legfeljebb 
pihenᔐpad helyezhetᔐ el. 
▬Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeket állandóan 
növényzettel fedett zöldterületként kell kialakítani, részben ligetes szerkezetᜐ, lombos fákból, 
cserjékbᔐl és gyepfelületbᔐl álló ᔐshonos növényállománnyal.  (ld. OTÉK. 25. §. (2) bek, 
valamint OTÉK 5. számú mellékletet).
▬Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeken OTÉK. 27. 
§-a (4) bekezdés a.), b.) és c) pont szerinti építmények helyezhetᔐk el, OTÉK. 27. §-a (5) 
bekezdés szerinti beépítettséggel. 
▬ Az övezet nyugati oldalán, elsᔐsorban a pihenés csendes létesítményei helyezendᔐk el, 
zajosabb kültéri funkciók (sportpályák, látványfürdᔐ csúszdái), a déli és a nyugati területeken 
létesíthetᔐk.
▬Az övezetben csak füves sportpálya létesíthetᔐ.
▬ A zöldterületi fedettségbe beszámolhatók:

• látványtó, vízmedence, de együttes nagyságuk nem haladhatja meg a telek 6 %-t ;
• füves pályák, de nagyságuk nem haladhatja meg a telek 17 %-t. Az idény jelleggel lefedett 

pálya is a zöldfelületbe számolható; 
▬ Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakᔐ) burkolattal 
készülhetnek.
▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐszegéllyel kialakítva, 
vagy fából készülhetnek.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(SZ)/SZ/Z K/40K-1
  b  okt,vá,nk, K/7,5 K/2000

(3) A

 

jelᜐ különleges övezet, elsᔐsorban regionális szintᜐ oktatási, kulturális létesítmények, vásárok, 
szabadtéri rendezvények, ligetesen növényesített kertek, arborétum területei.

“K” betᜐjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: az övezet elsᔐdleges rendeltetését biztosító oktatási, 
kiállítási, növénykertek, stb. létesítményein túl, az azokat látogatók, igénybe vevᔐk ellátását 
szolgáló: vendéglátó, szálláshely szolgáltató, szolgáltató, egészségügyi ellátó, illetve kereskedelmi 
célú létesítmények épületei, a személyzet számára lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület.

       
95 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint 
alakíthatók.
legkisebb területe K vagy 2000 m2

A kialakítható telek Legkisebb homlokvonala K vagy 30 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló beépítés 
tartható, új beépítés szabadon álló 
lehet, vagy zártsorúvá fejleszthetᔐ

K vagy 40 % 40/20 •%

•Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. 
5. A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Megengedett legkisebb Beépítési módElhelyezhetᔐ

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében
több épület is

létesíthetᔐ
K tartható vagy legalább 

12,0 m K ill. 6,0/8,0 • m
legalább

8,0m
Szabadon álló

Zártsorú
• Árok, vízfolyás mentén legalább  8,0 m tartandó

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 

magastetᔐ hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

7,5 m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ szerkezet 
legyen. 

max. 14,0 m
Cserép-, fém- és 

üvegfedés 
alkalmazható

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.96

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.97

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
▬ 21/51 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlant: 2011 hrsz.
▬ 21/54 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlant: 2008 hrsz.

▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a következᔐ ingatlanok: 1687/4-, 2003-2009-, 
2010/1-6-, 2500/2 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területbe tartozó ingatlanok: 1418/1-, ./3-, ./4-, 1687/3-, ./4-, 2003-206-, 2008-, 2009-, 
2010/1-7-, 2011-, 2013 hrsz-ok
▬ Országosan védett mᜐemlékek: 

Bástya u. 2. Kocsi Múzeum 2004-, 2005-, 2006 hrsz-ok
Festetics kastély 2008 hrsz.

  
96 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” szóló 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
97 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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Kertészet 2009 hrsz.
2013 hrsz-ú úton 2011 hrsz.
Georgikon u. 20. 1418/1 hrsz.
Bercsényi M. u. Major Múzeum 1418/4 hrsz.

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(Sz)/Sz 30K-1 vprt  

 okt,kut,eü, K/8,0 K/2000

(4) A

 

jelᜐ övezet, elsᔐsorban oktatási központ, egészségügyi létesítmények (szanatórium, gyógyüdülᔐ), 
valamint a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel jelentését ld.: ld. 4. §. (13) bekezdés,

1.
Az övezetben elhelyezhetᔐ továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet 
igénybe vevᔐk ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató, 
fitness-welness célú létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás, 
hajó-, és csónakkikötᔐ, ahol a terv erre lehetᔐséget biztosít.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: teljes közmᜐvesítettség, légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható ill.2000 m2

A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K• tartható ill.40 m

•▬ A kialakult < 1500 m2 teleknagyság, vagy < 25,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem hozható létre, 
a kialakult beépítés nem növelhetᔐ.
▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhetᔐ, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb 

telekterületet nem éri el.
4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)
Szabadon álló 30 50•

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, egységes 
építészeti együttesben• K/12,0/6,0••m 6,0 m 12,0 m Szabadon álló

• Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 150 m2-nél;
••▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet.
 ▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb 
elᔐkerteknél pedig 6,0 m tartandó.
 ▬A 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
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Megengedett 
építménymagasság

Tetᔐzet és a tetᔐ 
hajlásszöge

Magastetᔐ legnagyobb 
szélessége Tetᔐ héjazata

K/max.7,5•m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ legyen max. 12,0••m
Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Kialakult beépítés esetén, ha az épületek építménymagassága >7,5 m-nél, bontás esetén az újonnan létesített 
épületeken a korábban kialakult, de legfeljebb 12,5m építménymagasság építhetᔐ vissza.
•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,98 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.99

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.100

▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel átszᔐtt (takart), illetve áttört kerítés létesíthetᔐ. 

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe    
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

(5) A

K(Sz)/Sz K/20+8 

 K- 2  
 Szk   

K/7,5 K/2000

jelᜐ övezet elsᔐsorban szabadidᔐs létesítmények, sportolással kapcsolatos tevékenységek,
szabadtéri rendezvények megrendezésére alkalmas illetve azok kiszolgálására létesítendᔐ 
vendéglátó építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: sportolással kapcsolatos létesítmények, szolgáltató, 

kereskedelmi, egészségügyi épületek, fitness-wellness célú létesítmények, a tulajdonos, a 
használó, a személyzet számára szolgáló llegfeljebb 4 lakás.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthetᔐ.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Bármely az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 

  
98 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
99 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
100 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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engedélyezhetᔐ, nyelestelek létesíthetᔐ.
legkisebb területe K/2000 m2A kialakítható 

telek legkisebb utcai homlokvonala 30 m•

• kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ zsák utca végén elhelyezkedᔐ tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, 
 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 30,0 m legyen.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja● Legnagyobb
beépítettsége %

Legkisebb 
zöldfelület %

Szabadon álló beépítés legyen. 20+8●● 50/20 ●●●

●  Az övezetben építeni az 5. sorban meghatározott elᔐ-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési helyen lehet, kivéve 
árok, vízfolyás mentén, ahol építés, lefedés csak az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhetᔐ.
●●Az övezetben a + jellel jelölt érték ideiglenes, idᔐszakos létesítmények elhelyezésére vonatkozik.
●●● A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg.

A beépítés paraméterei5.
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb
Épületek

száma
Mellék-

építmények
elᔐkert● oldalkert hátsókert

Beépítési mód 
függvényében

Több épület
létesíthetᔐ

OTÉK 1. számú 
melléklet 45. 
pontja szerint  

6,0 m 5,0 m 8,0 m Szabadon álló

● ▬  Az elᔐkertben kialakult beépítés tartható, új beépítés az övezeti elᔐírások szerint lehatárolt építési helyre 
kerülhet, kivéve a következᔐ pont létesítményei.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legna-
gyobb szélessége

Tetᔐ héjazata

7,5 m● lehet
Jellemzᔐen magastetᔐ, 

egységes építészeti 
együttesben épülhet. ●●

12,0 m Cserép-, fém- vagy 
üvegfedés lehet

● Kivéve toronyépület esetén, amikor az építménymagasságtól jelen szabályzat 12. §. (6) bekezdése alapján el lehet térni;
●●Jellemzᔐen magastetᔐ fogalmát ld.: jelen rendelet 12.§. (2) bekezdés;

7. Egyedi elᔐírások: 
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.101

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.102

▬Az övezetben a növényesítést lombos fákból, cserjékbᔐl és gyepfelületbᔐl álló ᔐshonos 
növényállománnyal kell elvégezni a konkrét rendeltetés szerinti csoportban vagy sorokban 
kertészeti, illeszkedési terv alapján (ld. OTÉK 25. §. (2) bekezdése, valamint OTÉK 5. számú 
melléklete szerint.
▬Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
▬Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐ szegéllyel 
kialakítva, vagy fából készülhetnek.

  
101 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
102 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

Sz 30K-2 vprt  
Szk 7,5 K/5000

(6) A

 

jelᜐ övezet a tervezési területet igénybe vevᔐk ellátását szolgáló, szórakoztató•, kulturális, 
vendéglátó, sport és játék céljára szolgáló építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,
• csak olyan szórakoztató létesítmény engedélyezhetᔐ, amely nem okoz a vonatkozó jogszabályban, 
az üdülᔐterületekre elᔐírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést .

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet 
igénybe vevᔐk ellátását szolgáló egészségügyi, fitness-welness célú létesítmények. Az 
övezet telkein látványtó, medence is létesíthetᔐ.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, 
továbbá légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható ill.5000 m2

A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K• tartható ill. 40 m

•▬ A kialakult < 2500 m2 teleknagyság, vagy < 25,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés 
nem hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhetᔐ.
▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhetᔐ, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a 

kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el. 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 30 50

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület 
létesíthetᔐ, egységes 

építészeti együttesben•

12,0/8,0/0,0••m 8,0•• m 8,0•• m Szabadon álló

• Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 200 m2-nél;
••▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb 
elᔐkerteknél pedig 8,0 m tartandó.
 ▬A 12,0 m-es elᔐkertben fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló 

nagyságrendjében.
▬Az elᔐkert kivételesen, 0,0 m is lehet, ha elvi építési engedélyben igazoltan utcaképi, városképi szempontok, 
ezt indokolják. 
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

max.7,5 m Környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen max. 12,0•m Cserép, fém vagy 

üvegfedés lehet
• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,103 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.104

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.105

▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel takart, áttört vagy növényzettel 
befuttatott tömör kerítés létesíthetᔐ.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe    
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

(7) A

K/SZ 15+5
 K-3  

 sp K/7,5 100000

jelᜐ övezet elsᔐsorban térségi szerepkörᜐ szabadidᔐs-, sportolással- és a lovas sporttal kapcsolatos 
létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendᔐ építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató, egészségügyi ellátó, fitness-welness, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás engedélyezhetᔐ. 

  
103 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
104 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
105 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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Legkisebb területe 100000 m2A kialakítható telek
Legkisebb utcai homlokvonala 80,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület %

szabadon álló legyen 15+5● 40/40% ●●

●   Az övezetben, a + jellel jelölt érték ideiglenes építményekre vonatkozik.
●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 40 %-át nem haladhatják meg.

A beépítés paraméterei5.
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ épületek 
száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód 
függvényében

Több épület létesíthetᔐ 30 ● m 30 m 30 m Szabadonálló
●  Az elᔐkertben fásított parkoló alakítandó ki;

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata

K/7,5 ● m 
K/4,5(9,5) ●● m

Környezetéhez 
illeszkedᔐ, egységes 

építészeti együttesben 
épülhet.

16,0 m●●●
Cserép-, fém-, üveg-, ill. 
üveghatású mᜐanyag 

fedés lehet

● Ettᔐl eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerᜐ építmény 
esetén lehet,  amikor a helyi építésügyi hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét 
bemutató látványtervvel kiegészítheti az építési engedélykérelmet,106 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész 
véleményét.
●● Az övezetben létesíthetᔐ átlagos domb-magasság 6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  9,5 m-t.
●●●Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság kikérheti a Városi Tervtanács, annak megalakulásáig a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások

  
106 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.107

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a 
környezettᔐl.108

▬Az övezetben létesítendᔐ kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként 
megtervezett, mindösszesen legfeljebb 200 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel 
építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetᔐk, porta, kapuház, 
karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú 
üzlethelyiség stb. számára;
▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt 
növényállomány telepítendᔐ, ᔐshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.(2) bek.).
▬Az övezet nem beépített szabad felületei ligetes-füves kialakításúak lehetnek.
▬ A területen csak ᔐshonos növények telepíthetᔐk. 
▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
▬Az övezetben a sportpályák, a futó-, a tenisz illetve a lovas pályák  kivételével füves 
kialakításúak legyenek; 
▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐszegéllyel 
kialakítva.
▬Az övezetet érintᔐ elektromos vezetékek alá, a terven jelölt védᔐtávolság szélességében 
csak a 2,5 m-es magasságot meg nem haladó füves-bokros növényzet telepíthetᔐ;

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(Sz)/Sz 30 
K-3 vprt  

 Sp, K/8,0 K/2000

(8) A

 

jelᜐ övezet, a területet igénybe vevᔐk ellátását szolgáló, elsᔐsorban sportolással, szabadidᔐ 
eltöltéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

1.
Az övezetben elhelyezhetᔐ továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet 
igénybe vevᔐk ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, egészségügyi, szálláshely 
szolgáltató•, fitness-welness célú létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó 
számára lakás. Az övezet telkein látványtó, medence is létesíthetᔐ.
• Csak a sport célú használat veszélyeztetése nélkül létesíthetᔐ

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, 
továbbá légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

  
107 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
108 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható ill. 2000 m2

A kialakítható telek
legkisebb utcai homlokvonala K• tartható ill. 40 m

• ▬ < 1500 m2 teleknagyság, vagy < 40,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem 
hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhetᔐ.

▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhetᔐ, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a 
kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el. 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló• 30 50

• Az övezetben építés az elᔐ-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de legfeljebb 30,0 
m széles sávban lehet.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ, egységes 
építészeti együttesben• 12,0/6,0••m 6,0 m 12,0 m Szabadon álló

• Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 200 m2-nél;
••▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb 
elᔐkerteknél pedig 6,0 m tartandó.
 ▬A 12,0 m-es elᔐkertben utca felᔐl az optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, a 

létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében. 

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

max.8,0 m Környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen max. 12,0•m

Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Ettᔐl eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerᜐ építmény 
esetén lehet,  amikor a helyi építésügyi hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét 
bemutató látványtervvel kiegészítheti az építési engedélykérelmet,109 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész 
véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.110

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.111

▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel átszᔐtt (takart), illetve áttört kerítés 
létesíthetᔐ.
▬A kapuzat és az elᔐkertbe elhelyezett építmények a központi épülettel építészeti 
összhangban épüljenek.

  
109 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
110 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
111 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:
-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
2 jelᜐ,
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

K(Sz)/Sz K/10K-4  vprt   
 Ki K/7,5 K/5000+K/5000

(9) A

 

jelᜐ övezet, a Balaton vízfelületéhez öböllel kapcsolódó, vagy a Balaton vízfelületében szigetszerᜐen 
elhelyezkedᔐ kikötᔐk szárazföldi területei. 

“K” betᜐjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,
▬Az övezethez szorosan kapcsolódó övezetek a V-2 jelᜐ öblök felületei (a + jel utáni területek), 
valamint a szigeteket, mólókat övezᔐ Balaton, V-1 jelᜐ vízfelülete (ld.: jelen rendelet 19. számú §).

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe 
vevᔐk ellátását szolgáló igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi, szálláshely 
szolgáltató létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára legfeljebb 6 lakás. 

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, 
továbbá légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható ill.5000+5000 m2

A kialakítható telek
legkisebb utcai 
homlokvonala K tartható ill. 80 m

•▬a kialakult kikötᔐk szárazföldi és vízfelületei is tarthatók.
▬a +5000 m2 területnagyság kialakítható vízfelület nagyságára vonatkozik;

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló• K/10•• 70

• Az övezetben építés az elᔐ-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de legfeljebb 40,0 m 
széles sávban lehet.
•• ▬Az övezet beépítettsége mindig a szárazföldi teleknagyságra számítandó;

 ▬Amennyiben a kialakult beépítettség a 10 %-t meghaladja, úgy a kialakult beépítettség tartható;

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület 
létesíthetᔐ, egységes 

építészeti együttesben•

16,0/6,0••m 6,0 m 6,0 m Szabadon álló

• Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél;
••▬Azon telekhatár mentén, melyrᔐl a közterületi kapcsolat biztosítható 16,0 m legyen, kivéve ahol a kialakult 
állapot ezt nem teszi lehetᔐvé, ott az elᔐ és oldalkert felcserélhetᔐ.
 ▬A 16,0 m-es elᔐkertben, a közterület felé optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez 

szükséges számú parkoló nagyságrendjében. 
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 ▬Az övezet további, oldalkertjeiben, illetve víz menti parti sávjaiban (hátsókertjeiben), legalább 6,0 m tartandó, 
kivéve a Balaton menti közterülettel közvetlenül határos területeket, ott a beépítetlenül megᔐrzendᔐ parti sáv 
vonalával megegyezᔐ legyen.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

max.7,5 m Környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen max. 12•m

Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Ettᔐl eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerᜐ építmény esetén lehet,  
amikor a helyi építésügyi hatóság, az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet,112 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.113

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.114

▬Az övezetben a partvédᔐmᜐvek ki- és átépítésénél természetes anyagok használhatók (kᔐ ill. fa).
▬Kialakult beton ill. szádfalas partvédᔐmᜐvek facölöpökkel takarandók.
▬A hullámtörᔐ gátakat süllyesztetten elhelyezett dézsás növényzettel kell takarni (ld.: 
Függelék: 1. Növényalkalmazás elvei, 2. Alkalmazandó ᔐshonos növényállomány).

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési 
terület övezetébe tartozó települési térség” 
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

(10) A

SZ 8+10
 K-5  

 Sz,str 6,5 50000

jelᜐ övezet elsᔐsorban térségi szerepkörᜐ strand, látványfürdᔐ, szabadidᔐs és sportolással kapcsolatos 
létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendᔐ építmények elhelyezésére szolgál. 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció továbbá: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató, egészségügyi ellátó, fitness-welness, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás 
lehetᔐségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelᔐ telekalakítás 
engedélyezhetᔐ. 

  
112 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
113 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
114 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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Legkisebb területe 50000 m2A kialakítható 
telek Legkisebb utcai homlokvonala 80,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület %

Szabadon álló legyen 8+10● 60 /25 % ●●

● Az övezetben, a + jellel jelölt érték vízmedence felületre vonatkozik.
●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 25 %-át nem haladhatják meg

A beépítés paraméterei5.
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ épületek 
száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód 
függvényében

Több épület létesíthetᔐ 30 m 30 m 30 m Szabadon álló
6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések

Megengedett 
építmény-
magasság

Tetᔐzet és tetᔐ 
hajlásszöge

Magastetᔐ 
legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata

6,5 m ●
4,5 (9,5) m●●

Környezetébe illesztett, 
egységes építészeti 
együttesben épülhet.

12,0 m●●● Cserép-, fém-, üveg-, 
ill. üveghatású 

mᜐanyag fedés lehet
• Ettᔐl eltérni a funkcióhoz (látványfürdᔐhöz) elengedhetetlen toronyszerᜐ építmények esetén lehet, amikor a helyi 
építésügyi hatóság, az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti 
az építési engedélykérelmet,115 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.
●● Az övezetben létesíthetᔐ átlagos domb-magasság  6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  9,5 m-t.
●●●Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az építési 
engedélykérelmet,116 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.117

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészítheti 
az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, 
tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.118

▬Az övezetben létesítendᔐ kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként 
megtervezett, mindösszesen legfeljebb 500 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel 
építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetᔐk, porta, kapuház, 
karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú 
üzlethelyiség stb. számára;
▬Az övezet elᔐ-, oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is 
zárt növényállomány telepítendᔐ, ᔐshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §. (2).bek).
▬ A területen csak ᔐshonos növények telepíthetᔐk.
▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐszegéllyel kialakítva.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák

  
115 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
116 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
117 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
118 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési terület 
övezetébe tartozó települési térség” 
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

c.) Egyéb:
▬Az övezet telkeit érintᔐ megkutatott és nyilvántartott országos homokkᔐ ásványvagyon 
területét EOV koordináták alapján a szabályozási terv feltünteti.
▬ Keszthely Város Önkormányzata a megkutatott és nyilvántartott országos homokkᔐ 
ásványvagyon területén bányatelek megállapításához nem járul hozzá.

K(Sz/O)/Sz/O K/8K-5
 Str, vprt K/8,0 K/5000

(11) A

 

jelᜐ övezetek, vízpart strandjai, amelyek elsᔐsorban a strandolással, a szabadidᔐ eltöltéssel 
kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐ jeljelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet 
igénybe vevᔐk ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, szolgáltató, egészségügyi, fitness-
wellness célú létesítmények. Az övezet telkein épített medence is létesíthetᔐ.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, 
továbbá légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartandó ill. 5000m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala -

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló 

beépítés tartható, visszaépíthetᔐ, új 
beépítés szabadon álló legyen•

8 70

• Az övezetben építés az elᔐ-, oldal- illetve a beépítetlen parti sáv biztosítása után fennmaradt, átl. 40 m 
szélességᜐ sávban lehet, a terv szerint.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület 
létesíthetᔐ, egységes 

építészeti együttesben•

K/12,0••m 5,0 m 30/50 m Szabadon álló
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•Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél;
••▬Kialakult állapot esetén 0,0 m is tartható.
 ▬Az elᔐkertben amennyiben a létesítményhez külön parkoló nem létesül, a közterület felöl optikai lehatárolást 

biztosító fásított parkoló alakítandó ki, OTÉK szerint szükséges nagyságrendben. Egyéb esetekben az elᔐkertben 
határültetvény létesítendᔐ.

 ▬Az övezet vízparti sávjai menti (hátsó)kertjeiben, legalább 30,0 vagy 50 m beépítetlenül megᔐrzendᔐ parti 
sáv tartandó a terv szerint.

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

K•/max.8,0m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ legyen, 
egységes építészeti 

megjelenésben

max. 12,0••m
Cserép, fém vagy 
üvegfedés lehet

• Kialakult beépítés esetén, ha az épületek építménymagassága > 4,5 m-nél, bontás esetén az újonnan létesített épületeken 
a korábban kialakult építménymagasság, jelen rendelet elᔐírásai szerint visszaépíthetᔐ (ugrótorony, csúszda, stb.).
•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,119 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.120

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.121

▬Az övezetben csak 1,50 m magas áttört, növényzettel fedett kerítés létesítendᔐ.
▬A bejárat (pénztár épülettel) a strand-épületekkel összhangban lévᔐ építészeti 
megoldással hangsúlyozandó.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési 
terület övezetébe tartozó települési térség” 
- Az övezet helyi védett létesítménye a Sziget Fürdᔐ;
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe    
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

  
119 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
120 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
121 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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(12) A

K(SZ,Z)/SZ/Z/O K/25
 K-6  

 Sp-lovas K/7,5 K/25000

Jelᜐ övezet elsᔐsorban a lótartással, lovas sportokkal kapcsolatos létesítmények, istállók, karámok, 
lovaspályák, lovarda, stb. létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐ jeljelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet 
igénybe vevᔐk ellátását szolgáló vendéglátó, szolgáltató, egészségügyi, célú létesítmények, 
legfeljebb 2 gondnoki lakás. 

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, 
továbbá légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartandó ill. 25000m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala -

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult szabadon álló, zártsorú beépítés 

tartható, új beépítés szabadon álló legyen, illetve 
a kialakult örökségek beépítési karakterének 

védelme érdekében zártsorú, keretes, 
oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhetᔐ•

25 55

• Régi beépítési terv, pályázatok ötletei alapján.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület 
létesíthetᔐ, egységes 

építészeti együttesben•

K/12,0/0,0••m K ill. 5,0••• m

K ill.8,0••• m
K szerint 
tartható

Szabadon álló
Zártsorú

Oldalhatáron álló

•Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél;
••▬Kialakult állapot esetén 0,0 m is tartható.
 ▬ Az övezet mᜐemléki együttesének keleti homlokzata, az eredeti állapot szerint visszaállítandó;

•••▬Szabadon álló beépítés esetén, továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert, illetve zártsorú 
beépítésnél az épületszárnyak közti távolság  5,0 m legyen.

 ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen. 
 ▬ Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén, oldalszárnyak között < 5,0 m-nél, ott az 

OTÉK 36. §-a szerint, a tényleges építménymagasságból meghatározható távolság fele tartandó.
▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén, oldalszárnyak között kisebb mint a tényleges 
építménymagasságból meghatározható távolság fele, ott zártsorú beépítés hozható létre.
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és tetᔐ

hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ
héjazata

K tartható, illetve új épület 
esetén legfeljebb 

7,5 m•

Környezetéhez illeszkedᔐ 
legyen, egységes 
építészeti együttes 

valósuljon meg

12,0 m●●
Égetett 

agyagcserép, 
fém- vagy 

üvegfedés lehet
• Az övezetben létesíthetᔐ átlagos domb-magasság  6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  7,5 m-t.
●● Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,122 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.123

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató 
látványtervvel kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a
tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei 
jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.124

▬ Az övezetben található régészeti lelᔐhelyek és ezek régészeti érdekᜐ területén minden 30 
cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelmérᔐl szóló 2001. évi LXIV tv. 
Rendelkezései szerint lehet végezni.
▬ A gyalogos közlekedésre alkalmas fᔐbb utak kiselemes kᔐburkolatúak legyenek, illetve 
kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐszegéllyel kialakítva.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési 
terület övezetébe tartozó települési térség” 
- Fenékpuszta kastélyegyütteséhez tartozó épületek, kastély, istállók, lakóházak, magtár 
védett mᜐemlékek, a régi birtoktesttel együtt, melyek a 2. számú mellékletben helyrajzi 
számok szerint felsorolt, mai ingatlanokat érintik. 
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe    
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

(13) A

K(SZ)/SZ/Z/O K/25
K-7  

 mg K/8,5 K/5000

jelᜐ övezet elsᔐsorban mezᔐgazdasági célú gazdasági épületek (régi majorok) álllattartással kapcsolatos
létesítmények, turisztikai célú állattartással, bemutatással összefüggᔐ építmények elhelyezésére szolgáló.

“K” betᜐ jeljelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

  
122 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
123 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
124 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció továbbá: a tulajdonos, a használó, a személyzet 
számára szolgáló lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, sportépítmény, vendéglátó 
egészségügyi, kereskedelmi célú létesítmények épületei illetve mindenfajta nem jelentᔐs 
zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület. Látványtó is létesíthetᔐ.

•Látványtó létesítése vízjogi engedély kötele;

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható ill.5000 m2

A kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható ill. 50 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
szabadon álló beépítés tartható, új beépítés szabadon 
álló legyen, kivételesen zártsorúan összeépítés illetve 

oldalhatáron álló beépítés• is lehet
K tartható, ill. 30 50/20••

• A kivételes beépítési módok engedélyeze, kialakult állapot esetén, örökségvédelmi illetve 
környezetéhez alkalmazkodás indokából engedélyezhetᔐ, melynek igazolására az építésügyi 
hatóság látványterv készítését írhatja elᔐ az építési engedélyezési eljárás során. 125
•• A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg,

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ

épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert
Beépítési mód
függvényében

Több épület létesíthetᔐ K tartható ill. 8,0 m 6,0 m 12,0 m Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magasetᔐ leg-

nagyobb szélessége
Tetᔐ 

héjazata

K tartható, új épület esetén 
legfeljebb 8,5● m lehet

Egységes építészeti 
együttesben épülhet. - -

•Kivéve toronyszerᜐ építmény esetén, amikor jelen szabályzat 12. §. (6) bekezdésében foglaltak 
szerint kell eljárni.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.126

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.127

▬ Védᔐfásítás, beültetési kötelezettség esetén, ld. jelen rendelet 4.§.(9) bekezdést;
8. Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési terület 
övezetébe tartozó települési térség” 

  
125 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
126 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
127 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

(14) A

K(SZ)/SZ 10+5
K-8

 régészet K kutatás 
szerint/9,5

K kutatás 
szerint

A területet sajátos jellegével kapcsolatos, olyan megkutatott és kutatandó örökségek övezete, melyek 
az ᔐsi római kori várost bemutató történeti helyszín.

“K” betᜐ jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a
turizmus fogadását szolgáló idegenforgalmi, igazgatási, vendéglátó célú létesítmények 
épületei, kiállítótér, kᔐtár, stb.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá 
légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalak alakítható, növelhetᔐ a kutatás eredménye szerint.
legkisebb területe K alakítható a kutatás szerintA kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala -

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

4.

Szabadon álló• 10+5 50/35••

• A beépítés alakítása a régi városhálózatot és a feltárt romokat vegye figyelembe;
••Az övezetben a burkolt felületek, a telek a 35 %-ot nem haladhatják meg.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület lehet, 
építészeti egységben Adottság szerint Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

max.9,5 m• Környezetébe 
illeszkedᔐ legyen Adottságtól függᔐ, 

ill. 12,0 m

Cserép, fém vagy 
üveghatású fedés lehet

• Ettᔐl eltérni a kutatás eredményeképpen lehet;
••Magastetᔐ legnagyobb szélességének értelmezését ld.: jelen rendelet 12.§ (2) bekezdés;

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.128

▬ Az illetékes építési hatóság, engedélyezési ügyekben a teljes régészeti területet és 
környezetét bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet.129

  
128 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: 
▬régészeti érdekᜐ terület érinti az övezet következᔐ ingatlanját: 
KÖH 39400: 556-562-,hrsz-ot;
▬T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” 
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

c.) Egyéb:
▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelezᔐ védᔐfásítás ᔐshonos növényállománnyal 
engedélyezhetᔐ (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).

K/SZ K/40
 K-9   K-9 b

vsz            vsz K/7,5 K/2000

(15) A

 

jelᜐ különleges övezet, elsᔐsorban települési szintᜐ szolgáltató, karbantartó létesítmények
(szennyvíztisztító telep, települési hulladékgazdálkodási tevékenység (szelektív hulladékudvar), 
ívóvíz-, energia ellátás létesítményei, stb.) elhelyezésére szolgáló területek.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a 
települési hulladékgazdálkodási tevékenység számára telephely (szelektív hulladékudvar, 
stb.), a használó, a személyzet számára szolgáló lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület, 
parkolóház, kivételes esetben• emeleti szinteket lakás céljára is lehet használni
• az övezetben kivételesen elhelyezhetᔐ építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében elᔐírtakat 
figyelembe kell venni. 

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint 
alakíthatók.
legkisebb területe K vagy 2000 m2

A kialakítható telek Legkisebb homlokvonala K vagy 30 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló K vagy 40 % 40/20 •%
•Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy legalább 

12,0 m

legalább
4,0(6,0) • m

legalább
8,0m Szabadon álló

• Árok, vízfolyás mentén tartandó érték 

       
129 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 

magastetᔐ hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

7,5 m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ szerkezet 
legyen. 

max. 14,0 m
Cserép-, fém- és 

üvegfedés 
alkalmazható

7. Egyedi elᔐírások
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészítheti 
az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, 
tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.130

▬A hulladékgazdálkodási tevékenységet és a teljes szennyvíztisztító telep karbantartását, szükség 
esetén korszerᜐsítését úgy kell végezni, hogy a rendelkezésre álló 260 m-es védᔐtávolságon túl, 
környezetét semmilyen határérték túllépéssel, illetve irritáló bᜐzterheléssel ne zavarja. 
▬A Keszthelyi Regionális Tisztító telepet úgy kell fejleszteni, hogy az elfolyó tisztított 
szennyvíz összes foszfor koncentrációja a 0,5 mg/l értéket ne haladja meg.
▬Keszthely 068-, 069/1 hrsz-ú ingatlanok, a felhagyott szervetlen hulladéklerakó rekultivációjának 
szakhatóságok által elfogadott végrehajtása után, telepítendᔐ erdᔐ felhasználást kapnak. 
▬ A szennyvíz átemelᔐ környezetében, a szabályozási terv szerinti védᔐfásításról az 
üzemeltetᔐ gondoskodik.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: 
▬T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” 
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

c.) Egyéb:
▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelezᔐ védᔐfásítás ᔐshonos növényállománnyal 
engedélyezhetᔐ (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).

K/SZ K/25
 K-10

k,id 9,5 K/10000

(16) A

 

jelᜐ különleges övezet, elsᔐsorban kutatás-fejlesztés, a megújítható energiaforrások építményeinek, 
valamint a területet látogatók ellátását biztosító igazgatási, oktatási, idegenforgalmi létesítmények 
elhelyezésére szolgál.

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: kutatás-fejlesztés, a megújítható energiaforrások 

építményei, a területet látogatók és kiszolgálók ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató, oktatási, egyházi, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények, 
valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára maximum négy lakás.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

  
130 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható illetve 10000 m2

A kialakítható telek Legkisebb homlokvonala K 

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 25 % 50(25) •%
•Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 25 %-ot nem haladhatják meg. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ

K tartható 
vagy legalább 

12,0 m

legalább
5,0(6,0) • m

legalább
12,0m Szabadon álló

• Árok, vízfolyás mentén tartandó érték 
6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések

Megengedett 
építménymagasság

Tetᔐzet és a 
magastetᔐ hajlásszöge

Magasetᔐ 
legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

9,5 m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ szerkezet 
legyen. 

max. 14,0 m
Cserép-, fém- és 

üvegfedés 
alkalmazható

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.131

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.132

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

c.) Egyéb:
▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelezᔐ védᔐfásítás ᔐshonos növényállománnyal 
engedélyezhetᔐ (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).

  
131 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
132 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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SZ 10
 K-11

hgy 8,5 K/5000

(17) A

 

jelᜐ különleges övezet, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévᔐ gyakorlótér rendeltetésᜐ terület.

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: A turizmus fejlesztését szolgáló vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató, sport-fitness célú-, lovas sporttal, szabadidᔐ eltöltéssel, sportolással 
kapcsolatos létesítmények épületei, illetve azok kiszolgálására létesítendᔐ építmények.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K tartható ill.5000 m2

A kialakítható telek Legkisebb homlokvonala 60 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 10 % 60(30) •%
•Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 30 %-ot nem haladhatják meg. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ

legalább 
12,0 m

legalább
12,0 m

legalább
12,0m Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

8,5 m
Környezetéhez illeszkedᔐ 

szerkezet legyen. max. 14,0m
Hullámpala nem 
alkalmazható.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.133

▬ A teljes együttest környezetéhez illeszkedᔐen, a minᔐségi turizmust szolgáló egységben 
kell megvalósítani.
▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) 
a környezettᔐl.134

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -
b.)Természeti örökségvédelem szerint: 
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

  
133 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
134 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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c.) Egyéb:
▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelezᔐ védᔐfásítás ᔐshonos növényállománnyal 
engedélyezhetᔐ (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).

SZ 
legfeljebb

500 m2 új építés 
engedélyezhetᔐ  K-12  K-12b

 busz  busz K(6,5) K tartandó a terv szerint

(18) A

 

jelᜐ különleges övezet, a város nagyobb autóbusz megállóhelyei. 

1. Általános elᔐírások
▬ Az övezetben létesíthetᔐ igazgatási-, kereskedelmi, vendéglátó épület, továbbá fedett-
nyitott várakozó építmények.

2. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.135

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.136

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: 
▬T-2 jelᜐ, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” 
b.)Természeti örökségvédelem szerint:
 -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  
tartozó települési térség” – Sz-1 jelᜐ.

c.) Egyéb:
▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelezᔐ védᔐfásítás ᔐshonos növényállománnyal 
engedélyezhetᔐ (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).

A TELEKALAKÍTÁS SZABÁLYAI
11.§

(1) A telekméret növekedést eredményezᔐ bármely telekalakítás akkor is engedélyezhetᔐ, ha az így 
megnövekedett nagyságú új tel(ke)ek mérete továbbra is az övezeti határérték alatt marad. 

(2) A fennmaradó telek esetében is be kell tartani a kialakítható telekre vonatkozó paramétereket.

(3) Amennyiben a kialakult teleknagyság az övezetre elᔐírt legkisebb teleméret többszöröse, de közút 
számára lecsökken, úgy a telekalakítás az eredeti nagysághoz viszonyítva engedélyezhetᔐ.

(4) Tömbbelsᔐk feltárása közút vagy magánút létesítésével, illetve ahol az övezeti elᔐírás errᔐl külön 
rendelkezik, nyeles telek kialakításával lehet.

(5) Magánút létesítése esetén, a magánútra nem vonatkozik az övezetre elᔐírt kialakítható legkisebb 
telekméret, de a magánutat a 6. számú melléklet Köu-5 jelᜐ mintakeresztszelvénye szerint kell 
kialakítani, a magánúttal érintett tömb(ök)re elkészített telekalakítási terv alapján.

  
135 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
136 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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(6) Ahol a terv a tömbbelsᔐk feltárására magánút létesítését is lehetᔐvé teszi, a magánutat egy 
optimális nyomvonallal ábrázolja. Amennyiben az a telektulajdonosok szándékával nem egyezik, a 
nyomvonal értelemszerᜐen módosítható, az (5) bekezdésben foglaltak szerint.

(7) Ahol a tömbbelsᔐk feltárására magánutat nem ábrázol a terv, ott a feltárás a lakossági 
szándéknak megfelelᔐen, a (4) és (5) bekezdés szerint lehetséges, a teljes tömbre készített 
telekalakítási terv alapján.

(8) Ha a terven jelölt tömbbelsᔐk feltárására hívatott magánút kialakítása részlegesen, ütemezetten, 
vagy a tulajdonosi szándéktól függᔐen, nem egyszerre épül ki, a tömbbelsᔐben kialakított telekre 
építési engedély adható, nyelestelkek létesítésével, vagy bármely közterületi kapcsolat igazolásával, 
a magánút teljes megvalósulásáig. 

(9) Nyelestelek esetén, ahol az övezeti szabályozás máshogy nem rendelkezik, szabadon álló 
beépítés engedélyezhetᔐ. Az oldalkertek kialakítását a 5. számú melléklet szerint kell biztosítani, a 
telek méreteitᔐl függᔐen az oldalkertek az optimális beépíthetᔐség érdekében felcserélhetᔐk. 

(10) Ha a település egyes részeit érintᔐ kiszolgáló és lakóút, valamint a hasonló rendeltetésᜐ és 
szerepkörᜐ külterületi helyi közutak létesítése, bᔐvítése vagy szabályozása szükséges – kisajátítási 
eljárás nélkül, az épített környezet alakításáról és védelmérᔐl szóló 1997. évi LXXVIII. tv-ben 
szabályozottak szerint - a teleknek az út céljára szükséges részét az önkormányzat igénybe veheti és 
lejegyezheti. A lejegyzéshez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges. A lejegyzést a jegyzᔐ 
határozattal rendeli el. Másodfokon a megyei közigazgatási hivatal jár el. 

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELᔀÍRÁSOK
12.§

(1) Fᔐfunkciót (továbbiakban fᔐépületet) kiegészítᔐ épületek, építmények a fᔐépülettel építészeti 
egységet alkossanak, és az oldal és hátsó telekhatártól az övezetre elᔐírt oldalkert(ek) betartásával 
helyezhetᔐk el. 

(2) Az új épületeket a természeti illetve az épített környezethez igazodóan, jellemzᔐen magastetᔐvel 
kell kialakítani.

Jellemzᔐen magastetᔐnek számít az a tetᔐzet, ahol az épület vagy építmény bruttó alapterületének legalább 70 %-át 
magastetᔐ fedi, így terasz, torony stb. létesítése nem kizárt.

(3) Az elᔐ-, oldal- és hátsókert értékei, ahol övezetenként erre külön szabályozás nincs, az OTÉK 
szerint tartandók.

(4) Elᔐkert csak a kialakult állapot és az övezeti elᔐírás szerint engedélyezhetᔐ, 8,0 m-nél kisebb 
elᔐkert esetén az épületek utcai homlokzatán erkély vagy loggia nem létesíthetᔐ.

(5) Elᔐkertben, a fᔐépülettel építészeti összhangban, lábakon álló tetᔐ (OTÉK 1. számú melléklet 45. 
pontja szerint) elhelyezhetᔐ.

(6) Jelen rendelet 2.§.1.) bekezdésében meghatározott területeken, a meglévᔐ és újonnan létesített 
épületek közterület felé nézᔐ homlokzatán/ain, klíma berendezés, parabola antenna nem helyezhetᔐ el.

(7) Azon kialakult esetekben, amikor az összefüggᔐ hátsó telekhatárok mentén jellemzᔐen (nagyobb mint 
70%-ban) garázsok, melléképítmények épültek, a hátsókert 0,0 m lehet továbbra is, ha ezzel a szomszédos 
telek használata nem korlátozódik (építmények közti távolság biztosítható, leárnyékolás nem következik be), 
és az építmények elᔐtt legalább 6,5 m-es beépítetlen sáv biztosítható.

(8) A tervezési terület bármely övezetében, a megengedett legnagyobb építménymagasságtól 
pozitív irányban akkor lehet eltérni, ha a város történeti múltját, híres személyiségét, bármilyen 
egyházi, kulturális nevezetességét ᔐrzᔐ, jelen image-át hírdetᔐ, idegenforgalmi vonzerᔐt jelentᔐ, 
reklám, stb. céllal torony, toronyszerᜐ építmény létesítésének igénye merül fel. Ilyen esetben a helyi 
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építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az 
építési engedélykérelmet.137

(9) A Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területeken, és Mᜐemléki környezetben (ld.: 2. számú melléklet) 
helyrehozatali kötelezettséget lehet érvényesíteni, amelyet az önkormányzat szakbizottsága 
megkeresésére az I. fokú építési hatóság ír elᔐ 1-3 éven belüli teljesítési kötelezettséggel.

(10) A tervezési terület beépítésre szánt területein föld alatti építmény létesíthetᔐ (pince, mélypince, 
mélygarázs), melynek nagysága az övezetre elᔐírt beépítést legfeljebb 15 %-al haladhatja meg, 
kivéve:

a.) ahol az övezetenkénti elᔐírás mélygarázs építését a telek alatt 100 %-os nagyságban 
megengedi;

b.) a vízparti (vprt) övezetekben, ahol mélygarázs építése a telek alatt 80 %-os 
nagyságban engedélyezhetᔐ. 

c.) a volt „Angolna telep” területén, ahol föld alatti építmény legfeljebb -1 szinten 
létesíthetᔐ (alapozási sík a meglévᔐ medencék fenékszintjét + a szerkezet mélységét 
ne haladja meg), melynek nagysága az övezetre elᔐírt beépítést legfeljebb 10 %-al 
haladhatja meg, illetve a teleken szabályozott építési hely területét fedheti le.

(11) A volt „Angolna telep” területén, az alapozás módját és a kivitelezési technológiát úgy kell 
megválasztani, hogy a felszíni vizek szabad mozgása biztosított legyen, már a kivitelezés 
idᔐszakában is.

(12) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelᜐ) a 
beépítésre nem szánt területeken föld alatti építmény nem létesíthetᔐ. 

(13) Melléképítmény és bármilyen antenna az utcai homlokzattól beljebb, legalább 6 m-re 
helyezhetᔐ el, ezen túl parabola antenna úgy, hogy az, az épülettel szemközti utcai járdáról 
(szemmagasságból), ne látszódjon.

(14) Az övezeti elᔐírásokban meghatározott magastetᔐ szélessége a magastetᔐ tetᔐidomainak 
legnagyobb fesztávolságát jelenti.

(15) A tervezési terület beépítésre nem szánt területein – külterületen –
támfal csak falazott lehet, tömör kerítés nem létesíthetᔐ. Kerítés csak természetes anyagokból 
építhetᔐ, melynek magassága legfeljebb 2,0 m lehet.

(16) A Városközpont területén, „b” jelᜐ övezetekben garázskapu, kocsi áthajtó kapuja fából 
készülhet vagy fa burkolatot kaphat. Hézagosan zártsorú beépítések138 esetén, a jellemzᔐ, meglévᔐ 
kovácsoltvas kapuzatok tarthatók, és újra cserélhetᔐk.

(17) A város területén utcai kerítés az utcaképben, a kialakult állapotnak megfelelᔐ anyagból, 
színnel kezelve, illetve magasságban készülhet.

(18) A város területén oldalkerítés legfeljebb 2,0 m magas lehet, anyaga kᔐ, fa, vagy drótháló 
lehet. 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
13.§

(1) Keszthely Város beépítésre nem szánt területeinek BTSZ szerinti övezeti tagozódását a K-1 jelᜐ külterületi 
szabályozási tervlapok tartalmazzák.

(2) A többször módosított BTSZ139 övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes közigazgatási területe
történeti települési terület illetve történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség: T-2 jelᜐ.

  
137 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
138 Hézagosan zártsorú beépítések magyarázatát ld. 4. számú mellékletben
139
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(3) A többször módosított BTSZ140 övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes beépítésre 
nem szánt területe (külterülete)Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület: A-1 jelᜐ.

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMᜀTERÜLET
14.§

(1) A közutak számára a K-1 jelᜐ külterület szabályozási terv 1,2,3,4, számú szelvényein, továbbá az B-
1, - B-13 jelᜐ szabályozási tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell, a 6. számú melléklet szerinti 
mintakeresztszelvények figyelembe vételével, amely területen a közmᜐvek (védᔐtávolságok és biztonsági 
övezetek betartásával) az MSZ 7487 szabvány szerint helyezhetᔐk el.

(2) A közlekedési területek körébe a következᔐ közlekedési létesítmények tartoznak:

a.) Általános közlekedési területek:
1. Köu-1 jelᜐ országos fᔐforgalmi út,
2. Köu-2 jelᜐ forgalmi út,
3. Köu-3 jelᜐ gyᜐjtᔐ út.
4. Köu-4 jelᜐ kiszolgáló út,
5. Köu-5 jelᜐ vegyes használatú út, magánút
6. Köu-6 jelᜐ gyalogút,
7. Köu-7 jelᜐ kerékpárút,
8. Köu-8 jelᜐ lovas út,
9. Köu-9 jelᜐ külterületi földút,
10. Köu-10 jelᜐ burkolt tér, gyalogos felület;
11. Köu-P jelᜐ közterületi fásított parkoló,
12. Kök-1 jelᜐ vasúti pályatest;
13. Kök-2 jelᜐ vasúti állomás;

b.) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjának (vprt 
jelᜐ), sajátos közútjai:

1. Köu-1vprt jelᜐ kiemelt jelentᔐségᜐ kiszolgáló út;
2. Köu-2 vprt jelᜐ kiszolgáló út;
3. Köu-3 vprt jelᜐ vegyes használatú út, tér;
4. Köu-4vprt jelᜐ kerékpárút, gyalogút;
5. Köu-5 vprt jelᜐ külterületi földút;
6. Köu-P vprt jelᜐ közterületi fásított parkoló;

(3) A tervlapokon védᔐtávolsággal ábrázolt közlekedési nyomvonalak mentén bármilyen mᜐvelési ág változás, 
építés engedélyezés esetén ki kell kérni az illetékes útkezelᔐ valamint a szakhatóságok véleményét. 

(4) A védett területeket érintᔐ (V-1, L-1, L-2), a tájképvédelmi övezetben haladó külterületi közutak 
mellett elhelyezhetᔐk a következᔐ építmények:
a.) hirdetᔐ berendezések, szobor, díszkút,
b.) köztisztasággal kapcsolatos építmények.

(5) A közterületnek minᔐsülᔐ közlekedési területek építési területein, kivéve (4) bekezdés szerinti 
övezeteket, általában legfeljebb 3 %-os beépítettséggel elhelyezhetᔐk az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 
1. és 2. pontja szerinti, valamint jelen §. (7) bekezdés a.), b.), c.), d.), e.) pontja alatti építmények.

(6) Az Köu-4, Köu-5, Köu-6 és Köu-7 jelᜐ közlekedési területeken, legfeljebb 5 %-os beépítettség 
hozható létre, az (5) bekezdésben jelzett építményekkel.

(7) A terven külön jelzett esetekben, a Köu-4 és Köu-6 jelᜐ közterületek mentén garázs, illetve 
parkoló is elhelyezhetᔐ. 
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(8) A Köu-P, Köu-3vprt, Köu-Pvprt jelᜐ közterületek építési területén legfeljebb 5 %-os beépítettséggel 
minden esetben elhelyezhetᔐk az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 1. 2. 3. és 4. pontja szerinti, valamint az 
alábbi építmények:

a.) hirdetᔐ berendezések, szobor, díszkút,
b.) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
c.) távbeszélᔐ fülke.
d.) fix árusító pavilon-,
e.) illemhely építménye.

(9) A közterületi fásított parkoló területén a használatba vétel/adás feltétele, a fásítás elvégzése, 
mely csak kertészeti tervben meghatározott ᔐshonos fa elegyekkel történhet.

(10) Útépítéskor, a megbolygatott területeket a szabályozási terv szerinti felhasználásnak 
megfelelᔐen kell rekultiválni, a rendezés a mindenkori kivitelezᔐ feladatköre kell legyen.

(11) A közutak építési területén húzódó védett fasorok védelmérᔐl a javító, építᔐmunkát végzᔐknek 
különös figyelemmel kell gondoskodni, a védelem módjáról külön dokumentációt kell az 
engedélyeztetés során készíteni. 

(12) A közutak mentén csak fásított közterületi parkoló alakítható ki.

(13) Az övezetben elhelyezhetᔐ építményekre vonatkozó kikötések megegyeznek a “Zöldterületi 
rendszer” címᜐ 14. §. (19) bekezdésében foglaltakkal.

(14) A mezᔐgazdasági területek földutjait legalább 4 m szélességᜐ építési terület biztosításával kell 
kialakítani, legalább talajstabilizációs szerkezettel. Szilárd burkolat esetén terméskᔐ-, kisköves-
kiselemes burkolat alkalmazható.

(15) Kök-1 jelᜐ övezetben építményt elhelyezni:
a.) a vasúti területbᔐl leválasztható, legalább 400 m2 nagyságú részlet, közútról vagy 
magánútról megközelíthetᔐ területén lehet, annak legfeljebb 50 %-os beépítettségével;
b.) az övezetben elhelyezhetᔐ, a közlekedést szolgáló építmények, továbbá a területet igénybe 
vevᔐk ellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátó, igazgatási épület, valamint a használó, a 
személyzet számára lakás; 
c.) az övezetben elhelyezhetᔐ építményekre vonatkozó további megkötések megegyeznek a 
“Zöldterületi rendszer” címᜐ 14. §. (19) bekezdésében foglaltakkal.

(16) Kök-2 jelᜐ övezetben építményt elhelyezni:
a.) A vasúti területbᔐl kialakított, legalább 1200 m2 nagyságú, legalább 20 m (átlag)mélységᜐ 
telken lehet, amely telek közútról vagy magánútról megközelíthetᔐ;
c.) A telek beépítettsége legfeljebb 50 %-os lehet;
d.) Az övezetben elhelyezhetᔐ, a közlekedést szolgáló közlekedési építményeken túl, a 
területet igénybe vevᔐk ellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, 
igazgatási épület, valamint a tulajdonos, a használó, a személyzet számára lakás; 
e.) Az övezetben építmények zártsorúan építhetᔐk, 
f.) Az övezetben elᔐkert 6,0 m legyen. Kivételesen 0,0 m lehet akkor, ha a kiszolgáló út felé a 
földszinten legalább 4,0 m szélességᜐ árkádsor kialakított.
g.) Az övezetben a hátsókert 9,5 m legyen. Kivételesen 0,0 m lehet akkor, ha a hátsó 
telekhatáron az épülete(ke)t tᜐzfalasan alakítják ki. 
h.) Az övezetben elhelyezhetᔐ építmények építménymagassága max. 9,5 m lehet;
i.) Az övezet a vasút védᔐtávolságába esik, tehát minden építési engedély esetén a Vasúti 
Társaság hozzájárulását meg kell kérni.

(17)A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelᜐ), a 
közutakra vonatkozó sajátos rendelkezések:

1. A terv területén, a közúthálózat kiépítése csak egy átfogó felszíni víz-elvezetési, vízrendezési, 
tanulmányterv alapján lehetséges, a következᔐk figyelembe vételével:

a.) a közlekedési létesítmények mentén a csapadékvizek elvezetése zárt csapadékcsatorna 
hálózatban történhet. 
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b.) nyílt csatorna, medence, vízfelület, az utca, a tér karakterének hangsúlyozása, hangulatának 
emelése céljából, térburkolatokkal, utcabútorokkal, növényzettel, közvilágítással, 
szobrokkal, térplasztikával, stb. létesíthetᔐ. 

c.) a fontosabb kiszolgáló utak és a kiszolgáló utak mentén (Köu-1vprt, Köu-2vprt), a csomóponti 
térségekben, a gyalogátkelᔐknél, valamint innen számítva 100-150 m-es szakaszonként, 
keresztirányban kᔐburkolatú sávok építendᔐk be, 3x3 m-es sávokban;

d.) a vegyes használatú és gyalogos utak, terek, kialakítása kiselemes térburkolattal 
lehetséges;

e.) A közterületi parkolók közlekedési felülete kiselemes térburkolattal készülhet, a várakozó 
helyek között pedig, egy-egy közepes lombkoronájú lombos fa telepítendᔐ.

f.) A közterületi fásított parkolók (Köu-Pvprt) felületérᔐl összegyᜐjtött csapadékvizeket csak 
olajfogó berendezés beépítésével, azon átvezetve lehet a csapadék csatornába bekötni 
(ld.:BTSz. 40. §. e.) pontja).

2. A tervezési terület összes közúti létesítménye 30 km/órás zónába sorolt, amelyre vonatkozóan 
a közlekedési táblákat úgy kell elhelyezni, hogy a vízparti sebességkorlátozás, a vasúti átjárók után 
egyértelmᜐen érvényre jusson.

A TELEPÜLÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE
15. §.

(1) A település zöldterületeit a tervlapok tüntetik fel.

(2) Az övezeti elᔐírásokban elᔐírt minimális zöldfelület-arány – többszintes növényállomány, kúszó 
növényzet, ill. zöldtetᔐ alkalmazása mellett – az OTÉK 25. §-a szerinti méretben csökkenthetᔐ.

(3)Az övezeti elᔐírásokban elᔐírt – a telekterületeken biztosítandó – biológiai aktivitásérték a hatályos 
miniszteri rendelet141, valamint jelen rendelet 4. sz. mellékletében meghatározottak szerint 
számítandó.

(4)Az övezeti elᔐírásokban meghatározott min. zöldfelület-arány és a biológiai aktivitásértéket biztosító 
beültetések megvalósulása a használatbavétel/adás engedélyezésének elᔐfeltétele kell legyen.

(5) A szabályozási tervlapon jelölt határültetvényt a zárt lombszerkezet biztosítására min. 1 sor 5 m-enként 
telepítendᔐ lombos fasorból, és 2 sor min. 50 cm-enként telepítendᔐ cserjesávból kell kialakítani.

(6)A beépítetlenül megᔐrzendᔐ vízparti sávba esᔐ telekrészen az OTÉK 25. §-a szerinti háromszintes 
növényállomány mennyiségének megfelelᔐ növényzet felhasználásával ligetes beültetést kell 
létesíteni (kivéve a K-6 jelᜐ – strand – övezetben, ahol – a túlárnyékolás elkerülése érdekében az 
elᔐírt mennyiség felére csökkenthetᔐ).

(7)A nem közterületi parkolókban 4 parkolónként min. 1 nagy lombkoronájú fát kell telepíteni. A 
fatörzs körül min. 1 m2 burkolatlan felületet kell biztosítani.

(8)Az alkalmazott növényzetet az 1. sz. függelékben ismertetett elvek és 2. sz. függelékben felsorolt 
növényfajok figyelembe vételével kell összeválogatni. Fenyᔐfélék telepítése kerülendᔐ.

(9)Az övezeti elᔐírások szerint kiépített telkeken fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet. 
Fakivágás csak akkor engedélyezhetᔐ, ha -
- a fák egészségi állapota
- balesetveszély elhárítása
- közegészségügyi állapotok
indokolják.

(10) A Z-1 jelᜐ övezet elsᔐsorban a lakosság alapellátását biztosító sport- és szabadidᔐ-
létesítmények elhelyezésére szolgál.

  
141 Jóváhagyás idᔐszakában: „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 
mellékletének 2. táblázatban meghatározottak szerint;
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(11) Az övezetben a beépítettség legfeljebb 2 % lehet. 

(12) A Z-1 jelᜐ övezetben, már kialakult beépítés esetén, a beépítettség 4 %-ig bᔐvíthetᔐ.

(13) Az övezetben fásított parkoló létesíthetᔐ. Ahol a várakozó felületek kᔐszegély között 
gyepfelületek lehetnek. 

(14) A Z-2 jelᜐ övezet elsᔐsorban a lakosság alapellátását biztosító szabadidᔐ- létesítmények 
elhelyezésére szolgál. 

(15) Az övezet újonnan kialakítandó területein a beépítettség legfeljebb 4 % lehet, egyéb esetben 2 
% engedélyezhetᔐ.

(16) Az övezet építési területeit a vonatkozó összevont eljárás elsᔐ fázisában kell tisztázni.

(17) Az Ln és Lk jelᜐ lakóterületi övezetekben lehatárolt lakókertek elsᔐsorban a társasházak 
lakóközösségének pihenését és testedzését szolgálják.

(18) A használó, vagy tulajdonos az övezetben a pihenést és a testedzést szolgáló építményeket, 
valamint a terület fenntartásához szükséges épületet létesíthet, legfeljebb
2 %-os beépítettséggel.

(19) A zöldterületek szakszerᜐ kialakításáról és folyamatos karbantartásáról önkormányzat ill. a 
mindenkori tulajdonosi jogokat gyakorló bérlᔐ, esetleg új tulajdonos gondoskodik. 

(20) A zöldterületen elhelyezhetᔐ építményekre vonatkozó kikötések:
a.) Az övezetben az épületek elhelyezése szabadon állóan lehetséges. 
b.) Építményt elhelyezni, meglévᔐ és új ingatlanhatártól legalább 6,0 m-es oldal-, és 
hátsókert megtartásával lehet, a terven jelölt építési helyek irányadóak.
c.) A létesítendᔐ építmény építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet; de az épületek, vagy 
épületrészek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 7,5 m-t, kivéve 
jelen szabályzat 12. § (6) bekezdése szerinti eseteket.
d.) Az építmény közmᜐellátása csak terepszint alatt történhet;
e.) Építmény elhelyezése miatt fa kivágása nem engedélyezhetᔐ;
f.) Nagyobb fesztáv igény esetén összetett tömegekkel és tetᔐzettel, a megyében 
hagyományos hajlított és kerített házak mintájára külsᔐ és belsᔐ udvarok létesítésével kell a 
létesítményt tájba helyezni. 
g.) Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.142

h.) A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató 
látványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a 
tervezett épület(ek) tömege, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a 
környezettᔐl.143

i.) Több épület létesítése esetén az épületek külsᔐ homlokzatai egységes kivitelben 
készülhetnek. Eltérᔐ idejᜐ vagy tulajdonosú beruházás esetén az elsᔐnek engedélyezett 
projektnél alkalmazott arányok, formák, anyagok és színek használata a késᔐbbi beruházások 
számára kötelezᔐ.

(21) A zöldterületek övezeteiben a sétautakat kiselemes térburkolattal lehet kialakítani vagy/és 
kᔐszegély között kavicsburkolatúak lehetnek. 

  
142 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
143 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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(22) A vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sáv (vprt jelᜐ) építési 
telkekein csak természetes anyagú (kᔐ, fa, gyöngykavics, stb.) ill. nemes felületᜐ kiselemes és mᜐkᔐ 
burkolatok építése engedélyezhetᔐ. Beton, ill. bitumenes burkolatok nem létesíthetᔐk.

(23) A város védett fasorait a K-1-, valamint B-1 – B-13-, V-1 – V-5 jelᜐ szabályozási tervlapok 
tartalmazzák, melyek folyamatos megfigyelésérᔐl, betegségek elleni védelmükrᔐl, szükség esetén 
pótlásukról a tulajdonos, vagy a tulajdonosi jogokkal felruházott szervezet gondoskodik. 

(24) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt 
jelᜐ), a zöldterületekre vonatkozó sajátos rendelkezések:

1. A Z-1vprt jelᜐ övezet elsᔐsorban a területet igénybe vevᔐk pihenését- és szabadidᔐ eltöltését 
szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál.
a.) Az övezetben a beépítettség 0 % lehet, a már kialakult beépítés esetén, a beépítettség 2 %-ig 
bᔐvíthetᔐ. 
b.) Az övezetben elhelyezhetᔐ építmények hirdetᔐ, reklám berendezés, szobor, diszkút, pihenᔐ 
pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyᜐjtᔐk, továbbá pihenés céljára szolgáló 
mᜐtárgyak, szökᔐkút, tereplépcsᔐ, stb., az OTÉK. 1. számú melléklet Fogalom meghatározások 
45. pontja szerint;
c.) Az övezetben elhelyezhetᔐ építmények magassága a 6,0 m-t nem haladhatja meg.

2. A Z-2vprt jelᜐ övezet elsᔐsorban a területet igénybe vevᔐk pihenését-, sport- és szabadidᔐ 
eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szánt zöldfelületek, gyalogutak, burkolt terek 
együttese.

A

a.) Az övezetben(újonnan kialakított) a beépítettség 4 % lehet. 
b.) Az övezetben elhelyezhetᔐ építmények hirdetᔐ, reklám berendezés, szobor, diszkút, 
díszmedence, pihenᔐ pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyᜐjtᔐk, továbbá 
pihenés céljára szolgáló mᜐtárgyak, szökᔐkút, tereplépcsᔐ, OTÉK. 1. számú melléklet Fogalom 
meghatározások 45. pontja szerint, továbbá OTÉK 27.§. (4) bekezdése szerint:
- vendéglátó épület, 
- a terület fenntartásához szükséges épület,
- távbeszélᔐ fülke,
- közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,
- fix árusító pavilon,
- illemhely, pihenᔐ és elsᔐsegélynyújtó helyiséggel, szociális blokkal (kerékpáros, gyalogos 
pihenᔐhelyek).

c.)Az övezetben épületek szabadon álló létesíthetᔐk.
d.)Az övezetben létesítendᔐ épületek építménymagassága a 4,5 m-t, az elhelyezhetᔐ építmények 
magassága pedig a 6,0 m-t nem haladhatja meg.
3. A Z-3vprt jelᜐ övezet a területet igénybe vevᔐk pihenését-, sport- és szabadidᔐ eltöltését 

szolgáló létesítmények elhelyezésén túl, a közvetlen szomszédos vízi létesítmények – kikötᔐk –
idᔐszakos kiszolgálására is igénybe vehetᔐ. 

a.) Az idᔐszakos igénybevétel, a közterületek eredeti rendeltetéstᔐl eltérᔐ használatát jelenti, 
mely az aktuális idᔐpont elᔐtt legalább 14 nappal, az Önkormányzatnál tett bejelentés alapján lép 
érvénybe. 

b.) A közterületek eredeti rendeltetésétᔐl eltérᔐ használatának idᔐtartamát, használatának egyéb 
feltételeit, a használat díját Önkormányzat külön rendeletben szabályozza. 

c.) az övezetek idᔐszakos igénybevétele jellemzᔐen a következᔐ célú lehet: manipulációs tér 
biztosítandó, vízi jármᜐ vízre tétele, kivétele, karbantartása, szállítása céljára, versenyek, 
rendezvények idejére zárt tér biztosítása, stb. 

d.) Az övezetben az építés feltételei azonosak a 2. pont a.)- d.) pontjában foglaltakkal;

(25) Örökségvédelem: 
▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti a Z-1 jelᜐ övezet alábbi ingatlanját: 993/2 
hrsz.
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▬ 21/52 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti a Z-1 jelᜐ övezet alábbi ingatlanjait: 442/1-, ./2-, 
449 hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a Z-1 jelᜐ övezet alábbi ingatlanjai: 442/1-, ./2-, 449-,  601-, 
607-, 611-, 613-615-, 619-, 620; 774/5-, 993/2 hrsz-ok
▬ Régészeti érdekᜐ területbe tartoznak a Z-2 jelᜐ övezet alábbi ingatlanja: 303 hrsz
▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ területbe
tartoznak a Z-1 jelᜐ övezet alábbi ingatlanjai: 601-, 607-, 610-, 612-615-, 716-, 717/2 hrsz-ok
▬ Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok a Z-1 jelᜐ övezetben: 993/1-, ./2 hrsz-
ok
▬ Mᜐemléki környezetbe tartozó ingatlanok a Z-1 jelᜐ övezetben: 442/1-, ./2-, 449-, 774/5 hrsz-ok
▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 
295-, 303 hrsz-ok

ERDᔀTERÜLETEK
16. §

(1) Keszthely város közigazgatási területén meglévᔐ és telepítendᔐ erdᔐk144 rendeltetés szerint :
a.) Általános erdᔐterületek

1. védett ill. védelmi erdᔐ E-v
2. gazdasági erdᔐ E-g 
3. turisztikai erdᔐ E-t   

b.) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjának (vprt 
jelᜐ),erdᔐterületei:

1. védett ill. védelmi erdᔐ E-v vprt
2. turisztikai erdᔐ E-t vprt  

(2) Keszthely város közigazgatási területén található erdᔐket a rendeltetés szerint a V-1 jelᜐ tervlap tᜐnteti fel. 

(3) A védelmi rendeltetésᜐ erdᔐben (Ev) épületet elhelyezni nem szabad. Kivételes esetben, a 
természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken, kizárólag természetvédelmi, erdᔐ- és 
vadgazdálkodási, illetve közjóléti célból szabad építeni. 

(4) Az Eg –Sz-1,Sz-2; Eg –Sz-2; jelᜐ gazdasági rendeltetésᜐ erdᔐben, legfeljebb 0,2% beépítés akkor hozható 
létre, ha az erdᔐ nagysága meghaladja a 10 ha-t, és 50 m-nél minden irányban szélesebb terjedelmᜐ.

a.) Azon a beépíthetᔐ erdᔐterületen, melynek nagysága a 10 ha többszörösét is meghaladja, a 
0,2 %-os beépítés 10 ha-ént megbontva, külön-külön helyezhetᔐ el. 

b.) A kialakítható funkció az erdᔐ rendeltetésének megfelelᔐ gazdasági épület, az ott dolgozók 
ellátását, pihenését szolgáló szállás, ellátás lehet. 

(5) Az Et-V-3,Sz-2,VT; jelᜐ turisztikai rendeltetésᜐ erdᔐ, elsᔐsorban a helyi lakosság, a helyben üdülᔐ 
és kiránduló népesség pihenését, kikapcsolódását, testedzését szolgáló építmények elhelyezésére 
szolgál. Építményt elhelyezni a 10 ha-t meghaladó turisztikai erdᔐben, legfeljebb 0,3 %-os 
beépítettséggel lehet.

(6) A turisztikai rendeltetésᜐ erdᔐben természetvédelmi szakhatóság a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.

(7) Az erdᔐterületeken építési engedélyt kiadni csak az OTÉK 8. §. (2) bekezdés b.) pontjában 
meghatározott részleges közmᜐvesítés esetén lehet, ha az egyedi közmᜐvel történᔐ 
szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a Bt. 9. §. (6) bekezdése szerint a környezetvédelmi és 
vízügyi hatóság által elfogadott. 

(8) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában esᔐ 
erdᔐterületeken -(Ev)vprt, (Et)vprt jelᜐ-, építési engedélyt kiadni az OTÉK 8. §. (2) bekezdés a.) 
pontjában meghatározott teljes közmᜐvesítés esetén lehet, és légkábel nem létesíthetᔐ.

  
144 A meglévᔐ és a telepítendᔐ erdᔐk elsᔐdleges rendeltetéseinek megállapítására az 1996. évi LIV. tv.II. fejezet 18. §. a, b, c, d, e 
pontja és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.) FM rendelet 22. §. a, pont alkalmazásával az erdészeti hatóság jogosult.
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(9) Az erdᔐterületeken építményeket szabadon álló beépítési módban, legfeljebb 6,0 m-es 
építménymagassággal lehet létesíteni. Az épületet magastetᔐs kialakítással, tájba illeszkedᔐ módon 
kell kialakítani. 

(10) Az erdᔐterületeken az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.145

(11) A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató, illeszkedést igazoló 
látványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek) tömege, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.146

MEZᔀGAZDASÁGI TERÜLETEK
17. §

(1) A mezᔐgazdasági területek a földhasználat szerint a következᔐ terület-felhasználási egységekre 
tagolódnak:

a.) Kertes mezᔐgazdasági területek, Mk jelᜐ,
b.) Általános mezᔐgazdasági területek, melyek alövezetei: 

▬ Szántók Mász jelᜐ,
▬ Gyepfelületek Mágy jelᜐ,

(2) A kertes mezᔐgazdasági területek elsᔐsorban növény-, gyümölcs- és szᔐlᔐ mᜐvelési ágú, nem 
árutermelési nagykertek.

(3) Az általános mezᔐgazdasági területek szántó mᜐvelési ágú földrészletei, árutermelési 
mezᔐgazdasági rendeltetésᜐ területek, melyek elsᔐsorban növénytermesztés és állattenyésztés, 
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményeinek elhelyezése céljára 
szolgáló területek.

(4) Az általános mezᔐgazdasági területek gyep mᜐvelési ágú földrészletei, elsᔐsorban 
állattenyésztési mezᔐgazdasági rendeltetésᜐ illetve védett természeti területek, melyek elsᔐsorban az 
állattenyésztéssel kapcsolatos legeltetés, tárolás, a természetvédelemmel kapcsolatos bemutatás, 
oktatás, védelmi feladatok, stb. építményeinek elhelyezésére szolgáló területek.

(5) Keszthely város közigazgatási területén található mezᔐgazdasági területeken, a (2), (3) és (4) –es 
bekezdésekben összefoglalt rendeltetésen túl, létesíthetᔐ laza, zöldbe ágyazott sportterület, ahol a beépítettség a 
2%-ot nem haladja meg. Pl.: golfpálya, fᜐves pályák, lovaspóló pályák, stb. létesítmények.

(6) Keszthely város közigazgatási területén található mezᔐgazdasági területeket a földhasználat és a 
BTSZ. védelmi alövezetei szerint a (V-1 – V-4) jelᜐ tervlapok tᜐntetik fel147. A területeken minden 
esetben szakhatóság a Zala Megyei Földmᜐvelésügyi Hivatal, valamint a Zala Megyei Növény – és 
Talajvédelmi Szolgálat.

KERTGAZDASÁGI  TERÜLETEK
18.§

 Mk T-1, SZ-1, 
(1) Az

 

jelᜐ kertgazdasági területek elsᔐsorban a gyümölcs-, szᔐlᔐ- és egyéb mᜐvelési ágú termelési 
övezetek, ahol beépítésre szánt terület nem jelölhetᔐ ki, illetve a belterület nem növelhetᔐ.

  
145 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
146 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
147 A szabályozási tervlapok (V-1 – V-4) szelvényein, az övezeti jelekben szerepelnek a terület rendeltetésén túl, a BTSZ adott területre 
vonatkozó övezeti kategóriái. 
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Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megᔐrzése szempontjából kiemelt jelentᔐségᜐ területek BTSZ 26. §. a.)pont,
1.) A mᜐveléssel kapcsolatos korlátozások:

a.) a mᜐvelési ág változtatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelᔐ 
termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erᔐsítése, valamint közmᜐ és 
közút építése érdekében engedélyezhetᔐ;

BTSZ 26. §. b.)pont,
b.)a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 
tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;

BTSZ 26. §. c.)pont,
c.) a kialakult geomorfológiai formák (völgyvonal) megᔐrzendᔐk;

BTSZ 26. §. d.)pont,
d.)korlátozott vegyszer- és mᜐtrágya-használatú, környezetkímélᔐ vagy extenzív 
mezᔐgazdasági termelés, ezen belül integrált szᔐlᔐtermesztés folytatható;

Felszíni szennyezᔐdésre érzékeny területek, felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny alövezete BTSZ 
31. §. a.)

2.) Az övezet telkein:
a.) A beépíthetᔐ telek legkisebb nagysága 2000 m2 ;

BTSZ  46. §. a.) pontja; 

b.)A 2000 m2-nél kisebb telek nem beépíthetᔐ;
BTSZ. 46.§. 

c.) Gazdasági épületet csak mᜐvelt telekre lehet építeni; 
BTSZ. 46.§. c.) pont);

d.) Az övezet összterületének legfeljebb 10 %-án, a legkevesebb 3000 m2 nagyságú mᜐvelt 
telken lakóépület is létesíthetᔐ;

BTSZ. 46.§. g.) pont).
e.) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhetᔐ el;

BTSZ. 46.§. f.) pont;

3.) Az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség:  K tartható● illetve 3 %

• Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat fenti adatát meghaladja, és az épület érvényes építési engedéllyel jött 
létre, vagy legalább 10 éve fennáll, úgy a kialakult beépítettség visszaépíthetᔐ.

4.) Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság Terepszint alatti építmény nagysága

K illetve 4,0 /6,0 m •
(ld.: BTSZ. 46.§. d) pont)

Az övezetben terepszint alatti építmény 
alapterülete a telek 10%-át nem 
haladhatja meg (Bt. 13 § (1) bekezdés)

• ettᔐl eltérni, jelen rendelet 12. § (6) bekezdése szerinti esetekben kivételesen lehet, (ld.: 
BTSZ. 13 §. (1) és (2) bek., jelen rendelet 1. számú melléklete) 

5.) Mᜐveltnek az a telek minᔐsül, amelynek legalább 80%-án szᔐlᔐ, gyümölcs, illetve más 
intenzív kertészeti kultúra található.

BTSZ. 46.§. h.) pont,
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ÁLTALÁNOS MEZᔀGAZDASÁGI TERÜLETEK
19.§

 Má
SZ

T-1, Sz-1 Má
SZ

T-1, 

(1) A

 

 Má
SZ

Ö-3,T-1, Sz-1, Má
SZ

Ö-3,T-1
 

 Má
SZ

Ö-3,T-1, Sz-1, 
L-2

 
 

jelᜐ szántó területekre vonatkozó részletes elᔐírások:

1. Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhetᔐ ki (T-1).
2. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: a 4. sorban foglalt feltételek teljesülése esetén a terület 

rendeltetésszerᜐ használatát szolgáló- és a lakófunkciót is kielégítᔐ épület létesíthetᔐ, kivéve • a lápon, 
és természeti területen elhelyezkedᔐ övezeteket.•Állattartó épületet a tómedertᔐl legkevesebb 1000 m, 
egyéb felszíni vizektᔐl legkevesebb 200 m távolságra lehet elhelyezni (BT. 39 §.k.) pontja).
Az övezetben nem helyezhetᔐ el: 
▬új üzemanyagtöltᔐ állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint 
hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további 
felhasználására alkalmassá tételét végzᔐ telepek (komposztüzemek), továbbá 
hulladékátrakó állomás - nem létesíthetᔐ (Bt 26. §. g.) pont)
▬csarnok jellegᜐ épületek Bt 12 § szerint engedélyezhetᔐ;

• Az L-2 jelᜐ lápon, és természeti területeken kizárólag természetvédelmi, illetve közjóléti célból szabad építeni, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakhatósági hozzájárulásával.

3. A közmᜐvesítettség mértéke: építési engedélyt kiadni csak az OTÉK 8. §. (2) bekezdés b.) 
pontjában meghatározott részleges közmᜐvesítés esetén lehet, ha az egyedi közmᜐvel 
történᔐ szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a Bt. 9. §.(1),(2) bekezdés, (3) bekekezdés 
b.) pontja, (6) és (7) bekezdésében foglaltaknak megfelel, továbbá a környezetvédelmi és 
vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló ill. egyedi szennyvízkezelᔐ 
berendezés megléte fennáll. Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlᔐ vezetékek 
létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetᔐ, kivéve lápok és régészeti 
területek esetében.
A beépítés feltétele: ha a telek területének legalább 80%-án mᜐvelés folyik, Bt. 39.§(1) 
bekezdés j.) pontja szerint;  

4.

A kialakítható telek 3000 m2

A beépíthetᔐ telek legkisebb területe
20 ha

A telek beépíthetᔐsége telekméret függvényében 0,3 % de max. 1000 m2
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5. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság Terepszint alatti építmény nagysága

Max. 6,5 m •
(homlokzatmagasság legfeljebb 9,5 m)

Az övezetben terepszint alatti építmény 
alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja 

meg (Bt. 13 § a.) pontja••

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a Bt. 13. §. b.) pontja szerint, a helyi 
építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési 
engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, 
anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.148
•• Kivéve az L-2 jelᜐ láp és természeti területeket, ott nem létesíthetᔐ;

6. Egyedi elᔐírások a vonatkozó alövezetekre 
▬Mᜐvelési ág váltás legfeljebb közmᜐ és közút építése érdekében engedélyezhetᔐ 
(T-1).
▬A felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny területeken korlátozott vegyszer- és 
mᜐtrágya-használatú, környezetkímélᔐ vagy extenzív mezᔐgazdasági termelés, ezen 
belül integrált szᔐlᔐtermesztés folytatható (Sz-1).
▬Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet149 (ld.: még jelen 
rendelet 2.§ (1) bek.)

 Má
SZ

Ö-1,Sz-1, F-1  

(2) A

 

jelᜐ szántó területekre vonatkozó részletes elᔐírások:

1. Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhetᔐ ki (Ö-1, F-1).

2. A területek beépítésével kapcsolatban ld. Bt. 34.§ b.) c.) d.) pontjait, továbbá 23.§ a.)-i.) 
pontjait, 

3. A közmᜐvesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában;

A beépítés feltétele: ha a telek területének legalább 80%-án mᜐvelés folyik, Bt. 39.§(1) 
bekezdés j.) pontja szerint;  

4.

A kialakítható telek 8000 M2

A beépíthetᔐ telek legkisebb területe kialakult vagy egyedi funkció szerint 
meghatározott, ill. Bt.8.§(3) bek.

tartandó
A telek beépíthetᔐsége telekméret függvényében -

5. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság Terepszint alatti építmény nagysága

Max. 6,5 m nem létesíthetᔐ

  
148 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
149 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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6. Egyedi elᔐírások a vonatkozó alövezetekre 
▬ A területeken mᜐvelési ág váltás engedélyezhetᔐ az extenzívebb, gyepmᜐvelés irányába.

▬A területeken vegyszer- és mᜐtrágya-használat  tilos!
▬Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet150 (ld.: még jelen 
rendelet 2.§ (1) bek.)

 Má
SZ

Ö-1,Sz-1, 

(3) A

 

jelᜐ szántó területekre vonatkozó részletes elᔐírások:

1. Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhetᔐ ki (Ö-1).

2. A területek beépítésével kapcsolatban ld. Bt. 23.§ a.)-i.) pontjait,

3. A közmᜐvesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában;

A beépítés feltétele: ha a telek területének legalább 80%-án szántó mᜐvelés folyik, Bt. 
39.§(1) bekezdés j.) pontja szerint;  

4.

A kialakítható telek a kialakult állapot tovább ne 
osztódjon  

A beépíthetᔐ telek
legkisebb területe

20 ha
A telek beépíthetᔐsége telekméret függvényében 0,3 % de max. 1000 m2  ill. Bt.8.§(3) 

bek. szerint;

5. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság Terepszint alatti építmény nagysága

Max. 6,5 m•

(homlokzatmagasság legfeljebb 6,5 m)
nem létesíthetᔐ

• ▬A táblázat adatát és a 10 m-t meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a Bt. 13. §. b.) pontja
szerint, a helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az 
építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, 
anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.151

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedᔐen 
kell elhelyezni. (Bt. 13. §. B.) pont)

6. Egyedi elᔐírások a vonatkozó alövezetekre 
▬Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet152 (ld.: még jelen 
rendelet 2.§ (1) bek.)
▬A felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny területeken korlátozott vegyszer- és 
mᜐtrágya-használatú, környezetkímélᔐ vagy extenzív mezᔐgazdasági termelés, ezen 
belül integrált szᔐlᔐtermesztés folytatható (Sz-1).

  
150 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
151 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
152 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
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 Má
gy

Ö-1,T-1, Sz-1, 
L-1

Má
gy

Ö-1, Sz-1, F-1

(4) A

 

 Má
gy

Ö-1, Sz-1, L-1 Má
gy

Ö-1, Sz-1
 

 Má
gy

Ö-1,Sz-1, P-2  
 

jelᜐ gyep területekre vonatkozó részletes elᔐírások:
1. Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhetᔐ ki (Ö-1,T-1, F-1,L-1).
2. A területek beépítésével kapcsolatban ld. Bt. 23.§ a.)-i.) pontjait, 26.§ b.)-i.) pontjait, 34.§ b.) 

c.) d.) pontjait. Az L-1 jelᜐ, láp területeken kizárólag természetvédelmi, illetve közjóléti célból 
szabad építeni, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakhatósági hozzájárulásával.

3. A közmᜐvesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában;

A beépítés feltétele: ha a telek területének legalább 80%-án szántó mᜐvelés folyik, ill. 
Bt.8.§(3) bek.

4.

A kialakítható telek a kialakult állapot tovább ne osztódjon  
A beépíthetᔐ telek

Legkisebb
területe 5ha vagy 2 ha, a Bt. 39.(1) bek. c.) ill. e.) pontja 

szerint
A telek beépíthetᔐsége telekméret 
függvényében

- 1 % de max. 1000  m2, a Bt. 39.(1) bek. d.) pontja szerint, 
- 2 % de max.800 m2, a  Bt. 39.(1) bek. f.) pontja szerint,

5. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság Terepszint alatti építmény nagysága

Max. 6,5 m •
(homlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m)

Az övezetben terepszint alatti építmény 
alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja 

meg (Bt. 13 § b.) pontja)••

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a Bt. 13. §. b.) pontja szerint, a helyi 
építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési 
engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, 
anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.153

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedᔐen 
kell elhelyezni. (Bt. 13. §. B.) pontja)
▬  A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelm esetén. a Bt. 13. §. b.) pontja szerint, a helyi 
építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési 
engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, 
anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.154

•• Kivéve az L-1 jelᜐ láp és természeti területeket, ott nem létesíthetᔐ.
  

153 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
154 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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6. Egyedi elᔐírások a vonatkozó alövezetekre 
▬Mᜐvelési ág váltás legfeljebb közmᜐ és közút építése érdekében engedélyezhetᔐ 
(T-1).
▬A felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny területeken korlátozott vegyszer- és 
mᜐtrágya-használatú, környezetkímélᔐ vagy extenzív mezᔐgazdasági termelés, ezen 
belül integrált szᔐlᔐtermesztés folytatható (Sz-1).
▬Az övezetben az építési engedélykérelem összevont eljárás lehet155 (ld.: még jelen 
rendelet 2.§ (1) bek.)

 Má
gy

T-1,Sz-1   Má
gy

Ö-3, T-1,Sz-1, 
L-1

(5) A

 

jelᜐ gyep területekre vonatkozó részletes elᔐírások:

1. Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhetᔐ ki (T-1, L-1).

2. A területek beépítésével kapcsolatban ld. Bt. 26.§ b.)-i.) pontjait. Az L-1 jelᜐ, láp területeken 
kizárólag természetvédelmi, illetve közjóléti célból szabad építeni, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park szakhatósági hozzájárulásával.

3. A közmᜐvesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában;

A beépítés feltétele4.
A kialakítható telek a kialakult állapot tovább ne 

osztódjon  
A beépíthetᔐ telek

legkisebb területe

5 ha
A telek beépíthetᔐsége telekméret függvényében 1 %, de max 1000 m2

5. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság Terepszint alatti építmény nagysága

Max. 6,5 m•

(homlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m)
Az övezetben terepszint alatti építmény 

alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja 
meg (Bt. 13 § a.) pontja)••

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a Bt. 13. §. b.) pontja szerint, a helyi 
építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési 
engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, 
anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.156

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedᔐen 
kell elhelyezni. (Bt. 13. §. b.)pontja;
▬ A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez a helyi építési hatóság a tervezett ingatlan 
közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, 
amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.157

•• Kivéve az L-1jelᜐ láp területeket, ott nem létesíthetᔐ;
  

155 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
156 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
157 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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6. Egyedi elᔐírások a vonatkozó alövezetekre . 
▬A felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny területeken korlátozott vegyszer- és 
mᜐtrágya-használatú, környezetkímélᔐ vagy extenzív mezᔐgazdasági termelés 
folytatható (Sz-1).
▬A láp területeken vegyszer- és mᜐtrágya-használat  tilos!

 Má
gy

Ö-3,Sz-1,L-2 Má
gy

Ö-3,Sz-1, 

(6) A

 

jelᜐ gyep területekre vonatkozó részletes elᔐírások:
1. Beépítésre szánt terület övezetben nem jelölhetᔐ ki (Ö-3, L-2).
2. A területek beépítésével kapcsolatban ld. Bt. 25.§ a.)-j.) pontjait. Az L-2 jelᜐ, láp területeken

kizárólag természetvédelmi, illetve közjóléti célból szabad építeni, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park szakhatósági hozzájárulásával.

3. A közmᜐvesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában;

A beépítés feltétele4.
A kialakítható telek a kialakult állapot tovább ne 

osztódjon  
A beépíthetᔐ telek

legkisebb területe

5 ha
A telek beépíthetᔐsége telekméret függvényében 1 %, de max 1000 m2

5. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság Terepszint alatti építmény nagysága

Max. 6,5 m•

(homlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m)
Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a 

telek 10%-át nem haladhatja meg (Bt. 13 § a.) pontja)••
• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a Bt. 13. §. b.) pontja szerint, a helyi 
építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési 
engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, 
anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.158

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedᔐen 
kell elhelyezni. (Bt. 13. §. b.)pontja;
▬ A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez a helyi építési hatóság a tervezett ingatlan 
közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, 
amikor a tervezett épület(ek) tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.159

•• Kivéve az L-2 jelᜐ láp területeket, ott nem létesíthetᔐ;

6. Egyedi elᔐírások a vonatkozó alövezetekre . 
▬A felszíni szennyezᔐdésre fokozottan érzékeny területeken korlátozott vegyszer- és 
mᜐtrágya-használatú, környezetkímélᔐ vagy extenzív mezᔐgazdasági termelés 
folytatható (Sz-1).
▬A területeken vegyszer- és mᜐtrágya-használat  tilos!

  
158 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
159 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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(6) A mezᔐgazdasági rendeltetésᜐ területeken létesíthetᔐ építményeket, épületeteket magastetᔐs kialakítással, 
tájba illeszkedᔐ módon kell kialakítani:

a.) Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.160

b.) A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan tájba illetve környezetébe illeszkedését bemutató 
látványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
formája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.161

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
20. §

(1) A tervezési terület egyéb területeit a tervlap tünteti fel, melyek:
a.) V-1 vprt jellel ellátott tómeder, 
b.) V-2vprt jellel ellátott, a Balaton vízfelületéhez közvetlenül csatlakozó egyéb vízfelületek 

(kikötök, strandok),
c.) V-3 ill. V-3 vprt jellel ellátott csatorna, árok, vízfolyás,
d.) V-4 ill. V-4 vpr jellel ellátott záportározó,
e.) V-5vprt jellel ellátott tómedren kívüli vízgazdálkodási terület,

(2) Az (1) bekezdés a.) pont alatti területeire a Bt. 35. §. a tómeder alövezetére vonatkozó a.)-j.) 
elᔐírásai szigorúan betartandók. 

(3)Az övezetekben a partvédᔐmᜐvek ki- és átépítésénél természetes anyagok használhatók (kᔐ ill. fa). A 
kialakult beton ill. szádfalas partvédᔐmᜐvek facölöpökkel takarandók.

(4)A hullámtörᔐ gátakat süllyesztetten elhelyezett dézsás növényzettel kell takarni (ld.: Függelék: 1. 
Növényalkalmazás elvei, 2. Alkalmazandó ᔐshonos növényállomány).

(5) A b.) pont alatti egyéb vízfelületek folyamatos karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell. Az övezetben a 
vízkár elhárítási építményeken túl, gyalogos hidak, úszóponton jellegᜐ mᜐtárgyak létesíthetᔐk.

(6) A c.) pont alatti vízfolyások folyamatos karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell. Az 
övezetben a vízkár elhárítási építményeken túl, gyalogos hidak építése engedélyezhetᔐ.

(7) A d.) pont alatti záportározó területét a terv szerint biztosítani kell. 

(8) A vízfolyások és záportározó szabályozásánál figyelemmel kell lenni:
a.)az élᔐhelyek védelmére,
b.) a partvonalak kialakítása növényzettel fedett legyen, beton meder kialakítás nem 
megengedhetᔐ az övezetekben.
c.) a Természet védelmérᔐl szóló 1996. évi LIII. Törvény 18. §. (3) bekezdésben meghatározott 
védᔐtávolságokat biztosítani kell. 
d.) természeti területeken a természetes és természet közeli állapotú vízfolyások, vizes élᔐhelyek 
partvonalától számított 50 m-en belül, tavak partjától számított 100 m-en belül meglévᔐ épületek, 
építmények átépítéséhez az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges, a Természet védelmérᔐl 
szóló 1996. évi LIII. Törvény 21. §. (3) bekezdés a). és b). pontja alapján.

(9) Az e.) pont alatti tómedren kívüli vízgazdálkodási területek természet közeli növénytársulásait meg kell ᔐrizni. Az 
övezetben kotrás, feltöltés, vízi állás, horgászhely, valamint sétautak létesíthetᔐk, melyek mentén hulladéktároló 
edények, fa szerkezetᜐ pihenᔐ padok, esᔐbeállók és legfeljebb 80 m2-es építmény is elhelyezhetᔐ.162

(10)Az övezet útjait legalább 4 m szélességᜐ építési terület biztosításával kell kialakítani, legalább 
talajstabilizációs szerkezettel.

  
160 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
161 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
162 A természet védelmérᔐl szóló 1996. évi LIII. törvény 21.§ (3) alapján.
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(11)A Zsidi út melletti árok a terv távlatában lefedendᔐ, fölötte gyalogos út építendᔐ ki.

(12) Keszthely közigazgatási területén illetve környezetében meglévᔐ kutak, források védᔐterületeit 
a K-1 jelᜐ szabályozási terv feltünteti.

(13) A Hévízi gyógytó A és B hidrológiai védᔐterületének határa Keszthely közigazgatási területét 
is érinti, melyeket a K-1 jelᜐ szabályozási terv tartalmaz. 

(14) A (B-1 jelᜐ szabályozási tervlap) Keszthely Kertváros, érinti a Cserszegtomaj-Vadaskert 
vízbázist, a vízbázis kijelöléséig be kell tartani a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet elᔐírásait.

(15) Nyilvántartott régészeti terület érinti a V-5 jelᜐ övezet 0479/1, 0481/2 hrsz-ú 
ingatlanjait;

TERMÉSZET KÖZELI TERÜLETEK
21. §

(1) Keszthely természetközeli területei:
- nádasok - Tkn,  Tkn,vprt

(2) A nádasok területe védendᔐ. A tómeder nádasaiban a Bt. 38. §. e.) pontja alatti elᔐírás szigorúan 
betartandó. 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
22. §

(1) A Különleges beépítésre nem szánt területek övezeteit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

(2) A

K(SZ)/SZ 3+7
Kk-1

  tk K/12,5(15,0) K

jelᜐ övezet a Festetics kastélyhoz tartozó történeti kert,

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: Magyarország jelentᔐs kultúrtörténeti értékét emelᔐ, 
további turisztikai vonzerᔐt jelentᔐ, elsᔐsorban kulturális célú építmények, valamint a pihenést, 
a szabadidᔐ eltöltését célzó létesítmények elhelyezésére szolgál.

2. A közmᜐvesítettség mértéke:  5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem 
létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Nem osztható
Legkisebb területe K A kialakítható telek
Legkisebb utcai homlokvonala -

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület %

szabadon álló 3+7● 70●●

● Az övezetben, a + jellel jelölt érték a kialakítható vízfelület nagyságára  vonatkozik.
●● A burkolt felületek mindösszesen a telek 15%-át nem haladhatják meg.

A beépítés paraméterei5.
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ épületek 
száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód 
függvényében

Több épület létesíthetᔐ - - - Szabadon álló
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és tetᔐ

hajlásszöge
Magastetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ
héjazata

K tartható, átépítés illetve új 
épület esetén legfeljebb 

12,5 m /15,0m● 

4,5 m/9,5 m ●●

Történeti környezetéhez 
illeszkedᔐ legyen

12,0 m●●●
Égetett 

agyagcserép, 
fém- vagy 

üvegfedés lehet
• A létesítendᔐ épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 15,0 m-t.
•• Az övezetben létesíthetᔐ átlagos domb-magasság  6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  9,5 m-t.
●●● Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az építési 
engedélykérelmet,163 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.164

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
tetᔐhajlásszöge, tetᔐformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a 
környezettᔐl.165

▬ Az övezetben található régészeti lelᔐhelyek és ezek régészeti érdekᜐ területén minden 30 
cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelmérᔐl szóló 2001. évi LXIV tv. 
Rendelkezései szerint lehet végezni.
▬Az övezet szabad felületei ligetes-füves kialakításúak lehetnek, a meglévᔐ értékes 
növényállomány védelmével.
▬ A gyalogos közlekedésre alkalmas fᔐbb utak kiselemes kᔐburkolatúak legyenek, illetve 
kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kᔐszegéllyel kialakítva.

8. Vonatkozó védelmi kategóriák:
Védett történeti kert, mᜐemléki épületekkel;

SZ 
K tartható legfeljebb

500 m2 új építés 
engedélyezhetᔐ

 
Kk-2 

temetᔐ K/5,0/9,5 K védendᔐ

(3) A

 

jelᜐ különleges övezet, a város temetᔐi számára kijelölt területek. 

1. Általános elᔐírások
▬ A temetᔐk folyamatos karbantartásáról önkormányzat gondoskodik, 
▬ A temetᔐ bᔐvítési területét a szabályozási terv szerint biztosítani kell. A temetᔐ tényleges 
bᔐvítéséig a jelenlegi mᜐvelési ág folytatódik, más célra nem változtatható.
▬ A szabályozási terv szerint, a Festetics György utca mentén, a nyugati oldalon meglévᔐ 
nyílt árok lefedése után, parkolósáv kialakításáról, a Béri Balog Ádám utca mentén jelölt 
parkolók kialakításáról önkormányzat gondoskodik.
▬ A jelölt kötelezᔐ védᔐfásítások telepítése kiemelt önkormányzati feladat legyen.

  
163 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
164 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
165 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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2. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a magastetᔐ 

hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl látható 

oldalon

5,0/9,5 •m
Környezetéhez illeszkedᔐ 

szerkezet legyen. max. 14,0 m
Cserép-, fém- és 

üvegfedés alkalmazható
• 9,5 m csak egyházi épület, templom, kápolna esetén alkalmazható. Ettᔐl a mérettᔐl, kizárólag torony létesítése 
esetén lehet eltérni pozitív irányban.

3. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.166

▬ A helyi építési hatóság a tervezett létesítmény környezetét bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett 
épület(ek), nagyobb sírkᔐ, kripta  tömege, anyaghasználata, színei, jelentᔐs eltérést 
mutat(nak) a környezettᔐl.167

▬ Az övezetben található régészeti lelᔐhely területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát 
csak a 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. Az érintett ingatlanokon építési 
engedély kiadásához ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági 
Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodájának szakvéleményét.

4. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Örökségvédelem szerint:
▬Az övezetet a következᔐ régészeti lelᔐhely érinti:

21/44 számú az 1224/2 hrszú telkekén, (összesítésben ld. 2. számú melléklet)
▬ Mᜐemlékek az övezetben (összesítésben ld. 2. számú melléklet): 

-Festetics mauzóleum 1225/1 hrsz.
-négy kᔐfaragó síremléke Fájdalmas Krisztus szoborral

▬A mᜐemlékek Mᜐemléki Környezetének a temetᔐ határai tekintendᔐk (összesítésben ld. 2. 
számú melléklet)

(4) A

SZ 2+8
Kk-3

  Sp,nk,áll 9,5/12,5 K/50000

jelᜐ különleges beépítésre nem szánt terület, elsᔐsorban nagykiterjedésᜐ, sportolási célú területek 
(golfpálya, lovaspálya, stb), növény és állatkertek létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: sportépítmények, az azokkal kapcsolatos szolgáltató 

épületek(sportfelszerelések raktározása, kölcsönzése, karbantartása, stb.), az állattartással 
összefüggᔐ épületek, egészségügyi, szociális létesítmények, a területet látogatók 
kiszolgálását, ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási, 
épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára maximum négy lakás.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

  
166 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
167 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható illetve 50000 m2

A kialakítható telek Legkisebb homlokvonala -
•< 10000 m2 telekméreten  beépítés nem hozhetó létre.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 2+8• 70 (20) ••%
• 8% beépítés ideiglenes, idᔐszakos építmények létesítésére vonatkozik;
••Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ 24 m 12,0 m 24,0 m Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 

magastetᔐ hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

9,5/12,5• m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ szerkezet 
legyen. 

max. 16,0• m
Cserép-, fém- és 

üvegfedés 
alkalmazható

• A létesítendᔐ épület homlokzatainak egyetlen pontja sem lehet > 12,5 m-nél;
•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,168 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.169

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
karaktere, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.170

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -
b.)Természeti örökségvédelem szerint: ld.: K-1 jelᜐ, külterületi  szabályozási tervet

  
168 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
169 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
170 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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(5) A

SZ 2+8
Kk-4

  Zt,Sz 7,5/9,5 K/10000

jelᜐ különleges beépítésre nem szánt terület, elsᔐsorban nagykiterjedésᜐ, zöldterületbe ágyazott, 
szabadidᔐ eltöltésére kialakítható létesítmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés, 
1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: sportépítmények, a sportlétesítménnyel kapcsolatos 

szolgáltató (sportfelszerelések raktározása, kölcsönzése, karbantartása, stb.), egészségügyi, 
szociális létesítmények, a területet látogatók kiszolgálásá, ellátását célzó szolgáltató, 
vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási, épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára maximum kettᔐ lakás.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható illetve 10000 m2

A kialakítható telek Legkisebb homlokvonala -
•< 5000 m2 telekméreten  beépítés nem hozható létre.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 2+8• 70 (20) ••%
• 8% beépítés ideiglenes, idᔐszakos építmények létesítésére vonatkozik;
••Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ 12,0 m 12,0 m 12,0 m Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 

magastetᔐ hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

7,5/9,5• m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ szerkezet 
legyen. 

max. 14,0• m
Cserép-, fém- és 

üvegfedés 
alkalmazható

• A létesítendᔐ épület homlokzatainak egyetlen pontja sem lehet > 9,5 m-nél;
•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,171 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.172

  
171 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
karaktere, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.173

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -
b.)Természeti örökségvédelem szerint: ld.: K-1 jelᜐ, külterületi  szabályozási tervet

(6) A

SZ 2+8
 Kk-5

  mg 6,5/9,5 K/25000

jelᜐ különleges beépítésre nem szánt terület, elsᔐsorban mezᔐgazdasági majorokhoz tartozó, az 
állattartás, állatbemutatás nagykiterjedésᜐ területei, az állattartással (rideg ill. legeltetᔐ) kapcsolatos 
építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betᜐjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció: karámok, pajták, téli-nyári állatszálláshelyek, a 
területet látogatók kiszolgálását, ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató, oktatási épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 
maximum kettᔐ lakás.

2. A közmᜐvesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhetᔐ.
legkisebb területe K• tartható illetve 25000 m2

A kialakítható telek Legkisebb homlokvonala -
•< 8000 m2 telekméreten  beépítés nem hozható létre.

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 2+8• 70 (20) ••%
• 8% beépítés ideiglenes, idᔐszakos építmények létesítésére vonatkozik;
••Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhetᔐ Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert függvényében

több épület is 
létesíthetᔐ 24,0 m 12,0 m 12,0 m Szabadon álló

       
172 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
173 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a 

magastetᔐ hajlásszöge
Magasetᔐ 

legnagyobb 
szélessége

Tetᔐ héjazata
közterületrᔐl 

látható oldalon

6,5/9,5• m
Környezetéhez 

illeszkedᔐ szerkezet 
legyen. 

max. 14,0• m
Cserép-, fém- és 

üvegfedés 
alkalmazható

• A létesítendᔐ épület homlokzatainak egyetlen pontja sem lehet > 9,5 m-nél;
•• Ettᔐl eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a helyi építésügyi 
hatóság, az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészítheti az 
építési engedélykérelmet,174 továbbá megkérheti a Városi Fᔐépítész véleményét.

7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.175

▬ A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel 
kiegészítheti az építési engedélykérelmet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) 
karaktere, anyaghasználata, homlokzati színei jelentᔐs eltérést mutat(nak) a környezettᔐl.176

8. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -
b.)Természeti örökségvédelem szerint: ld.: K-1 jelᜐ, külterületi  szabályozási tervet

(7) A Kk-6 b jelᜐ övezetek Keszthely bányatelkei, melyeket az 1993. évi XLVIII.  Bányatörvény 39. §-
ának (3) bekezdése alapján, az egyes bányatelek megállapításánál megadott EOV koordináták 
szerint a V-1 jelᜐ szabályozási terv tüntet fel.

a.)A V-1 jelᜐ terv ugyancsak feltünteti, szintén EOV koordináták alapján az ásványi nyersanyag 
kutatási területeket és a nyilvántartott országos ásványvagyon területeit. 

b.) A nyilvántartott országos ásványvagyon területeket bányamᜐvelés céljára fenn kell tartani, a 
területeken új beépítést létrehozni nem lehet.

c.) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területébe, továbbá az L-1 jelᜐ lápokon újabb 
ásványi nyersanyag kutatásához, valamint újabb bányatelek megállapításához az Igazgatóság és a 
természetvédelmi szakhatóság engedélyt, illetve (szakhatósági) hozzájárulást nem ad. 

d.) Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területébe, továbbá az L-1 jelᜐ lápokon, a bányászati 
tevékenységet a természet védelmérᔐl szóló 1996. évi LIII. Törvény 20. §. (1), (2), (3) bekezdései 
szerint kell folytatni.

e.) A nyilvántartott homokkᔐ  ásványvagyon  bányászat lelᔐhelyein a bányatelek megállapításához, 
amennyiben azt a (9) bekezdésben foglaltak nem zárják ki, Keszthely Város Önkormányzata hozzájárul. 

f.) A bányatelkeken belül mᜐködᔐ bányák bezárását a Bányakapitányság az érdekelt  
szakhatóságok bevonásával, azok szakhatósági hozzájárulásainak figyelembe vételével engedélyezi, 
a külterület szabályozási tervében meghatározott terület-felhasználásoknak megfelelᔐ, a 
Bányatörvény 27. § (4)-(5) bekezdése szerint elfogadott rekultiváció végrehajtásával.

  
174 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
175 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk tartalmáról” 
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
176 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
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(8) Kk-7 p közterületnek nem minᔐsülᔐ fásított parkoló. A parkoló beállói zöldbeton kialakításúak 
lehetnek, továbbá legalább két beállóként egy-egy, legalább közepes lombtömeget növesztᔐ lombos 
fa telepítendᔐ. A parkoló beépítettsége 2 % lehet.

(9) A

K kutatás 
szerint/SZ 1 

Kk-8
r,t K kutatás 

szerint 6,5/9,5
K

A területet sajátos jellegét adja, hogy olyan országosan védett természetvédelmi területre esᔐ megkutatott és 
kutatandó örökségek övezete, melyek az ᔐsi római kori várost bemutató történeti helyszínek.

“K” betᜐ jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

1. Az övezetben elhelyezhetᔐ funkció továbbá: A természeti értékek védelmével összhangban
végzett kutatások eredményeinek rekonstrukciójára, védelmére, bemutatására szolgáló 
létesítmények.

2. Az övezetben a közmᜐvesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá 
légkábel nem létesíthetᔐ, a meglévᔐ légkábelek cserélendᔐk.

3. A telekalakítás lehetᔐségei Telekegyesítés engedélyezhetᔐ, továbbá a kutatás 
eredményének bejegyzéséhez szükséges telek kialakítható.
legkisebb területe K alakítható a kutatás szerintA kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala -

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület (%)

4.

Szabadon álló• 1 90
•  A beépítés alakítása a régi városhálózatot és a feltárt romokat vegye figyelembe;
••Az övezetben a burkolt felületek, a telek a 10 %-ot nem haladhatják meg.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Megengedett legkisebbElhelyezhetᔐ
épületek száma elᔐkert oldalkert hátsókert

Beépítési mód
függvényében

Több épület lehet, 
kutatás szerint kutatás szerint Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhetᔐ épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetᔐzet és a tetᔐ 

hajlásszöge
Magastetᔐ legnagyobb 

szélessége Tetᔐ héjazata

6,5/9,5 m• Környezetébe 
illeszkedᔐ legyen Adottságtól függᔐ, 

ill. 12,0 m

Cserép, fém vagy 
üveghatású fedés lehet

• Ettᔐl eltérni a kutatás eredményeképpen lehet, de a 9,5 m-t az épület egyetlen ponton sem 
haladhatja meg;
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7. Egyedi elᔐírások
▬ Az övezetben az engedélyeztetési eljárás összevont eljárás lehet.177

▬ Az illetékes építési hatóság, engedélyezési ügyekben a teljes régészeti területet és 
környezetét bemutató látványtervvel kiegészíttetheti az építési engedélykérelmet.178

▬Az övezetben, a kutatási területeket kivéve terepszint alatti építmény nem létesíthetᔐ;

Vonatkozó védelmi kategóriák8.
a.) Örökségvédelem szerint:
▬régészeti érdekᜐ terület érinti az övezet következᔐ ingatlanját: 
KÖH 39400: 556-562-,hrsz-ot;
b.) Az övezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területébe esik.
c.)Egyéb:
▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelezᔐ védᔐfásítás ᔐshonos növényállománnyal 
engedélyezhetᔐ (ld.: jelen rendelet 1. 2.3. számú függelék).

KÖZTERÜLETEK
23. §

(1) Keszthely igazgatási területén található közterületeit rendeltetésüknek megfelelᔐ célra bárki 
szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(2) A közterület rendeltetéstᔐl eltérᔐ használatához az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása szükséges.

(3) Keszthely város közterületein vásárok rendezhetᔐk és piactartás engedélyezhetᔐ.179

(4) Amennyiben az eltérᔐ használat, építési tevékenységgel összefügg, úgy a tulajdonosi 
hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(5) A település közterületein engedélyezhetᔐ eltérᔐ használat, amennyiben más törvény vagy 
rendelet más §-a ezt nem zárja ki, az alábbi lehet (ld. 3.§ (2). bek. d) pontja):

a.)hirdetᔐ, reklám berendezés-,
b.) fix árusító pavilon-,
c.) közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek-,
d.) illemhely építménye-,
e.)köztisztasággal kapcsolatos tárgyak-,
f.) szobor, diszkút, pihenᔐ pad-,
g.) távbeszélᔐ fülke elhelyezése.

(6) A közterületen elhelyezhetᔐ építményekkel szembeni elvárások:
a.)árusító pavilon legfeljebb 15 m2  alapterülettel, legfeljebb 3,00 m építménymagassággal, 

magastetᔐs kialakításban létesíthetᔐ, 
b.)közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek az egész településben egységes 

kialakításúak lehetnek,
c.)az építmények közmᜐellátása csak terepszint alatt történhet,
d.)közterületen építmény elhelyezés miatt fa kivágás nem engedélyezhetᔐ.

(7) A szabályozási terv újonnan kialakítandó közterületei:
-elkerülᔐ közutak ,
-újonnan igénybe vett területek feltáró közútjai,
-gyalogos, kerékpáros utak,
-közparkok.

  
177 Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mᜐszaki dokumentációk 
tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 31/A., 31/B., 31/C. §-ai.  szerint.
178 Jóváhagyáskor: a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet –az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
mᜐszaki dokumentációk tartalmáról -5. számú melléklet, 1. c.) egyéb munkarészek, valamint 10. Látványterv; 
179 Jóváhagyáskor:  „a vásárokról és a piacokról” szóló 55/2009.(III.13.) Korm .renddelet
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(8)A közterületek eredeti rendeltetésétᔐl eltérᔐ használatának idᔐtartamát, használatának egyéb 
feltételeit, a használat díját a közterület tulajdonosa  külön rendeletben szabályozza. 

III. FEJEZET
ÉRTÉKVÉDELEM

24.§
(1) Keszthely Város külterületét érintᔐ természetvédelmi, kultúrtörténeti határokat a V-1 jelᜐ tervlapok 
tüntetik fel, ezek a következᔐk:

a.) országos jelentᔐségᜐ természetvédelmi terület határa;
b.) bᔐvített országos jelentᔐségᜐ természetvédelmi terület határa;
c.) helyi jelentᔐségᜐ természetvédelmi terület határa;
d.) helyi jelentᔐségᜐ természetvédelmi terület bᔐvített határa;
e.) nemzeti park határa,
f.) vízvédelmi határok,
g.) a Balaton Törvény védelmi övezeteinek határa, 
h.) természeti területek, lápok határa,
i.) nyilvántartott régészeti lelᔐhelyek és régészeti érdekᜐ területek határa,
j.) nyilvántartott régészeti lelᔐhelyek határa;
k.) régészeti érdekᜐ terület határa;
l.) mᜐemléki jelentᔐségᜐ terület határa;
m.) bᔐvített mᜐemléki jelentᔐségᜐ terület határa;
n.) mᜐemlékek, mᜐemléki jelentᔐségᜐ területek mᜐemléki környezetének határa;
o.) helyi értékvédelmi terület határa;
p.) mᜐemlék;
r.) helyi vétett épület;
s.) mᜐemlékké nyilvánítandó épület;
v.) helyi védelem alá helyezendᔐ épület;
w.) helyi védelem alatt álló fa, fasor;
z.) helyi jelentᔐségᜐ, megtartandó fa, fasor;

(2) A NP természeti és kezelt természeti övezetében gazdasági épület, szállás vagy pihenᔐ épület 
nem helyezhetᔐ el.

(3) A szabályozási tervlapok Keszthely ismert régészeti lelᔐhelyeit határvonallal és külön számmal, a 
régészeti érdekᜐ területeit határvonallal (-R-) tüntetik fel. Jelen szabályzat övezetenként tartalmazza a 
lelᔐhellyel érintett ingatlanokat helyrajzi számok szerint. Az 2. számú melléklet pedig, a régészeti 
lelᔐhelyek összesített listáját tartalmazza, az érintett ingatlanok hrsz-os felsorolásával.

(4) A nyilvántartott régészeti lelᔐhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkával járó, 
illetᔐeg a terület jellegét veszélyeztetᔐ, befolyásoló változtatást csak a kulturális örökség védelmérᔐl 
szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. 

(5) Az érintett ingatlanokon minden eddigi használattól eltérᔐ hasznosításhoz, építkezéshez, 
földmunkához a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Regionális 
Irodájának a szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(6) A régészeti érdekᜐ területet érinᔐ tervezés esetén ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Regionális Irodájának a véleményét.

(7) A város közigazgatási területén bárhol – a nyilvántartott régészeti lelᔐhelyeken és a régészeti
érdekᜐ területeken kívül – építkezés vagy mᜐvelés kapcsán régészeti leletek vagy régészeti 
objektumok elᔐkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Zala Megyei 
Múzeumok Igazgatóságát és a KÖH-t.

(8) Keszthely Önkormányzata Történeti Városközpontjának elkészíttette szabályozási tervét melyben 
a város építészeti értékeinek továbbá sajátos karakterének megᔐrzése érdekében a Festetics kastély 
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mᜐemléki jelentᔐségᜐ területe kibᔐvült, majd a szabályozási terv lehatárolta a mᜐemlék együttes 
mᜐemléki környezetét is. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete megalkotta 7/2001. 
(IV.10) számú rendeletét az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérᔐl. A 2. számú 
melléklet helyrajzi számok szerint is összefoglalja a tervezési területet érintᔐ, a szabályozási 
tervlapokon lehatárolt MJT, MK, és HVT területekbe tartozó ingatlanokat. 

(9) Az országos területi védettség érvényesítése érdekében Önkormányzat elᔐterjesztést készít a 
Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal felé a szabályozási terv alapján, a helyi építési szabályzat és a 
szabályozási terv jóváhagyásának idᔐpontjától számított 30 napon belül.

(10) Az országos védettségek elmaradása esetén az MJT és MK területekre is a helyi védettségi 
rendelet válik érvényessé. 

IV. FEJEZET
A KÖRNYEZETVÉDELEM ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

25.§
(1)A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környezᔐ területek tervezett használati 
módját lehetetlenné teszik180. 
(2)A beruházások megvalósítása, meglévᔐ tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-
ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a 
környezetvédelmi kölcsönhatások ellenᔐrzése, a környezetvédelmi elᔐírások és határértékek 
betartása alapján történhet, a szakhatóságok elᔐírása szerint.181

(3) A szabályozott városrészek 6.§. 7.§. 9.§. 10.§. és 20.§-ok szerinti övezeteiben az alábbi, 
tevékenységek létesítményei nem alakíthatók ki: vegyi anyag készítᔐ és elᔐállító, építési betontermék 
gyártás, elᔐkevert beton gyártása, habarcsgyártás, egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása, 
kᔐmegmunkálás, csiszoló termék gyártása, vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása, öntött csᔐ 
gyártása, acélcsᔐ gyártás, hidegen húzott vas, acéltermék gyártása, alumíniumgyártás, ólom, cink, ón 
gyártása, rézgyártás, fémszerkezet gyártás, fémtartály gyártása, fémalakítás, porkohászat, fémfelület 
kezelés, gépgyártás, autófényezᔐ, karosszérialakatos, autóbontó, mᜐanyag feldolgozás, 
mᜐanyagdarálás, -darabolás, építᔐanyag kereskedés-tüzép182.

(4) A (3) bekezdés szerinti övezetekben az építéshatóság által már engedélyezett, a jelenleg üzemelᔐ 
és a (3) bekezdés listáján szereplᔐ tevékenységek esetén üzemelés-technológiai terv készítése, majd 
az érintett szakhatóságok értékelése alapján dönthetᔐ el a feltételekhez kötött telepengedélyek 
kiadása.
(5) Az új területek beépítésének elᔐfeltétele a közmᜐvesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna-
és csapadékvíz-elvezetᔐ hálózat kiépítése.183

(6) A csapadékvíz elvezetésérᔐl vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek 
tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az elsᔐ fokon eljáró vízügyi 
hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.184

  
180 Jóváhagyáskor: A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelmérᔐl szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.
181 Jóváhagyáskor: A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelmérᔐl szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.
182 Tüzép/építᔐanyag telephely a hagyományos, nagyrészben nyitott, önálló telephelyekre vonatkozik. Tehát speciális nagybevásárló 
központokban (Baumax, Praktiker, stb.) építᔐanyag az áruház kialakult rendje szerint forgalmazható.
183Jóváhagyáskor:  A Btv. És a felszín alatti vizek védelmérᔐl szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a 
felszíni vizek minᔐsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területen levᔐ települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
szerint. Egyedi szennyvíztisztító létesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.
184Jóváhagyáskor:  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.
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(7) A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével” kapcsolatos 
eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint a szabályozási tervlapon 
szerepeltetett védᔐsáv fennmaradását biztosítani kell.185

(8) A vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartása esetén a jogszabályi elᔐírásokat érvényesíteni kell.186

(9) Tilos a környezeti levegᔐ olyan mértékᜐ terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli 
légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegᔐ bᜐzzel való terhelése.187

(10) Új jelentᔐs levegᔐterhelést okozó vagy bᜐzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás 
során védelmi övezetet kell meghatározni.188

(11) A település fejlesztése során elᔐnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák 
alkalmazását és a kevésbé vízigényes technológiákat.189

KÖRNYEZETTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK
26.§

(1)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévᔐ, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti 
levegᔐtisztasági követelményeket és a levegᔐtisztaság-védelmi elᔐírásokat, valamint határértékeket.190

(2) Élᔐvízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a 
szennyezᔐanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani.191

(3) A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
határértékeket be kell tartani.192

(4) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetᔐ, illetve üzemeltethetᔐ, hogy 
zajkibocsátása nem haladhatja meg az elᔐírt zajterhelési határértéket a zajtól védendᔐ területeken.193

(5) Meglévᔐ közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésᜐ, vagy megváltozott övezeti 
besorolású területeken, megfelelᔐ beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett 
homlokzatainak megfelelᔐ tájolással, illetve mᜐszaki intézkedésekkel kell biztosítani az elᔐírt 
zajterhelési határértékek teljesülését.194

  
185 Jóváhagyáskor: A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 
szóló 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet tartalmazza.
186 Jóváhagyáskor: A követelményeket a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.
187 Jóváhagyáskor: A levegᔐ védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint
188 Jóváhagyáskor: a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete szerint.
189 Jóváhagyáskor: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével
190 Jóváhagyáskor:  A levegᔐ védelmével kapcsolatosan a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülᔐ 
jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyezᔐ pontforrások kibocsátási 
határértékeit a többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza, melybᔐl a tervezési területen a 2. sz. 
melléklet ökológiai határértékeit kell alkalmazni. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának 
korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenᔐ hᔐteljesítményᜐ 
tüzelᔐberendezések légszennyezᔐ anyagainak technológiai kibocsátási határértékeirᔐl a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.
191 Jóváhagyáskor: A felszíni vizek minᔐsége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyezᔐ anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekrᔐl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.
192 Jóváhagyáskor: A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrᔐl éa a 
szennyezések mérésérᔐl szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei
193 Jóváhagyáskor: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetᔐ, illetve üzemeltethetᔐ, hogy zajkibocsátása nem 
haladhatja meg az elᔐírt zajterhelési határértéket a zajtól védendᔐ területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja
194 Jóváhagyáskor: Meglévᔐ közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésᜐ, vagy megváltozott övezeti besorolású 
területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményezᔐ felújítás, korszerᜐsítés 
esetén az érvényesítendᔐ zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza
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(6) Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményezᔐ 
felújítás, korszerᜐsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek 
érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentᔐ létesítmények, 
berendezések alkalmazását kell szükség esetén elᔐírni.195

(7) Épületek zajtól védendᔐ helyiségeiben az épület rendeltetésszerᜐ használatát biztosító 
különbözᔐ technikai berendezésektᔐl és az épületen belᔐl vagy azzal szomszédos épületben 
folytatott tevékenységbᔐl eredᔐ együttes zaj nem haladhatja meg az elᔐírt határértékeket.196

A KÖRNYEZETVÉDELEM SPECIÁLIS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
27.§ 

(1)A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhetᔐ legjobb technikán alapuló intézkedéseket.197

(2) Keszthely a felszín alatti vizek minᔐségi védelmét szolgáló jogszabály szerint fokozottan érzékeny 
felszín alatti vízminᔐségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minᔐségének védelme 
érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történᔐ közvetlen és 
közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint –
engedély alapján - történhet. 198

(3) A hulladékok elhelyezésérᔐl - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra –
Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 10/2002. (IV.12) számú, települési szilárd és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletében 
foglaltak szerit gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek 
engedélyezése során a kérelmezᔐnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelᔐ elhelyezésérᔐl, 
ártalmatlanításáról.199

(4) Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát 
sértᔐ tevékenysége, mᜐködése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyzᔐ 
korlátozó intézkedéseket érvényesít.200

(5) A vizek mezᔐgazdasági eredetᜐ nitrátszennyezésének megelᔐzése, csökkentése érdekében 
irányadó jelleggel érvényesíteni kell az elᔐírásokat és a “jó mezᔐgazdasági gyakorlat” szabályait.201

(6) A hulladékok elhelyezésérᔐl - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra -
gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a 
kérelmezᔐnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelᔐ elhelyezésérᔐl, ártalmatlanításáról.202

  
195 Jóváhagyáskor: Új közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésᜐ, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, 
valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményezᔐ felújítás, korszerᜐsítés esetén az 
érvényesítendᔐ zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza
196 Jóváhagyáskor: Épületek zajtól védendᔐ helyiségeiben az épület rendeltetésszerᜐ használatát biztosító különbözᔐ technikai 
berendezésektᔐl és az épületen belᔐl vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységnél érvényesítendᔐ zajterhelési 
határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza
197 Jóváhagyáskor: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.
198 Jóváhagyáskor: A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történᔐ közvetlen és közvetett bevezetésének 
engedélyezése a felszín alatti vizek védelmérᔐl szóló, többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területen levᔐ települések besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet elᔐírásai 
szerint történhet.
199 Jóváhagyáskor: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet elᔐírásait kell figyelembe venni és 
betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülᔐ jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször 
módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.
200 Jóváhagyáskor: Az üzletek mᜐködésének rendjérᔐl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeirᔐl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet és az üzletek mᜐködésérᔐl és a belkereskedelmi tevékenység 
folytatásának feltételeirᔐl szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján korlátozó intézkedéseket érvényesíthet.
201 Jóváhagyáskor: A vizek mezᔐgazdasági eredetᜐ nitrátszennyezésével szembeni védelemrᔐl szóló 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet 
és a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint létesíthetᔐ és üzemeltethetᔐ állattartó létesítmény.
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(7) Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási hulladékok 
kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és elszámolására, azaz építési és 
bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó tervlapokat.203

(8) A város területein Keszthely város lakossági állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelete szerinti 
volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetᔐk állattartó létesítmények. 

(9) Ismert és potenciális fejlesztést igénylᔐ légszennyezᔐanyag kibocsátó források környezetében 
szabályozási terv figyelembe vette a levegᔐvédelmi övezet kijelölésének szükségességét (pl. 
benzinkút). A levegᔐvédelmi övezet kiterjesztését, méretét az építési illetve a használatba vételi 
eljárás során kell véglegesíteni és az ingatlan nyilvántartásba a környezetvédelmi hatóság határozata 
szerint kell rögzíteni.

(10) A levegᔐvédelmi övezeten belül tilos lakóépület, üdülᔐépület, oktatási, egészségügyi, szociális és 
igazgatási célú épület elhelyezése, kivéve a telepítésre kerülᔐ, illetve a már mᜐködᔐ légszennyezᔐ 
források mᜐködésével összefüggᔐ építményt.

(11) A védelmi övezeten belül engedélyezhetᔐ rövid idejᜐ tartózkodási igényᜐ kereskedelmi-
gazdasági létesítmények építése (pl. raktárak, mᜐhelyek kiszolgáló létesítményei, az üzemanyagkút 
tevékenységéhez hasonló építmények megvalósítása). 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követᔐ hónap elsᔐ napján lép hatályba, mellyel egyidejᜐleg Keszthely 
Város Képviselᔐ-testületének alábbi rendeletei hatályukat vesztik: 

1. Keszthely külterülete és a város egyes beépített területei” helyi építési szabályzatáról szóló 
32/2003. (XII.12.) számú rendelete, annak módosításáról szóló Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselᔐ-testülete 33/2005. (XI.23.) számú rendelete, valamint annak módosításáról szóló 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 38/2007. (XI.16.) számú rendelete.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 27/1998 (IX.24) számú rendelete a „Mátyás 
Király – Kisérleti - Schwarz D.u. által határolt terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervérᔐl.
3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 18/2002 (V.21) számú rendelete a „Szociális 
lakóterület, Keszthely övárok-027/17 hrsz-ú földút, 021/35 hrsz-ú és 020/16 hrsz-ú ingatlanok –
Külsᔐzsidi út által határolt terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 37/2004 (XII.1.) számú rendelete a 
„Goldmark K. u. - Szegfᜐ u. – 08/193. hrsz-ú közút – tervezett belterületi határ által határolt tömb” 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
5. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 9/2004 (III.1.), (3/2006(II.2)) számú rendelete 
a „Semmelweis utcától keletre fekvᔐ területek” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
6. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 29/2006 (IX.28) számú rendelete a  
„Gesztenyefa allétól keletre esᔐ terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
7. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 6/2003 (II.28) számú rendelete a  „Szendrey 
teleptᔐl északra fekvᔐ területek” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
8. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 49/2004 (XII.29.)  számú rendelete a  
„Malom – Ady E. – Kazinczy F. – Rákóczi F. utcák által határolt  térség” helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervérᔐl.
9. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 18/2004 (V.7.) számú rendelete a  
„Külsᔐzsidi út – Lendl Adolf út – 022/2 hrsz-ú út – volt Lᔐtér által határolt terület” helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.

       
202 Jóváhagyáskor: A hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet elᔐírásait kell figyelembe venni és 
betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülᔐ jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször 
módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza
203 Jóváhagyáskor: Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 
rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.
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10. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 11/2003 (III.31) számú rendelete a   „Bikedi 
sor – Magvetᔐ – Gyöngyvirág – Napfürdᔐ utcák és a Sümegi út által határolt tömb” helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
11. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 32/2004. (IX.28) számú rendelete a  
„Zöldmezᔐ u. – Mátyás király u. – Dobó I. u. – Martinovics u. által határolt tömb” helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
12. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 24/2006. (V.30) számú rendelete a  
„Festetics György út – vasút – Csárda utca – Napsugár utca által határolt tömb” helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
13. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 34/2006. (X.27) számú rendelete 
„Keszthely külterülete és a város egyes beépített területei” helyi építési szabályzatáról szóló 32/2003. 
XII.12) számú rendelet módosításáról (Csapás út menti terület, Külsᔐzsidi út menti terület). 
14. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 50/2006. (XII.15) számú rendelete 
Keszthely Történeti Városközpontjának helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
15. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 28/2004. (VIII. 13.) számú rendelete a  
„Hévízi út – Csókakᔐi patak – Pál utca – Georgukon utca – Páhoki út – tervezett belterületi határ által 
határolt terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérᔐl.
16. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 12/2008. (II.28).számú rendelete, a 
„Keszthely kisebb beépített területei” megnevezésᜐ, 5/2005. (I.31.) számú rendeletének 
módosításáról szóló (mely korábban módosította a 34/2005. (XI.23.) számú  rendeletet), „Keszthely 
Külsᔐ-Zsidi úttól keletre levᔐ gazdasági területeire”, valamint „Keszthely Martinovics úttól keletre 
elhelyezkedᔐ területekre” vonatkozóan.
17. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 40/2008. (XII.1).15) számú rendelete, a 
10/2006. (II.28) számú rendeletet módosító, „Keszthely balaton-parti területre vonatkozó ” helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervrᔐl. 
18. Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 20/2003. (VIII.1.) számú rendelete, a 
„Keszthely volt Angolna telep” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervrᔐl.

Keszthely, 2009. október…………

.…................................. .........................................
Ruzsics Ferenc    Dr. Markó Péter

polgármester  jegyzᔐ
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MELLÉKELETEK:

1.számú melléklet

Sugárzás céljára is felhasználni kívánt antenna létesítése
Sugárzás céljára is felhasználni kívánt antenna létesítése esetén a Honvéd Vezérkar Hadmᜐveleti 
Fᔐcsoportfᔐnökségéhez benyújtandó kérelem tartalmazza:
- az antenna(ák) pontos földrajzi koordinátáit, helyszínrajzát,
- az antenna(ák) típusát,
- az antenna(ák) horizontális és vertikális síkú karakterisztika térképét,
- az antenna(ák) telepítés utáni sugárzási irányát,
- az adó típusát, teljesítményét,
- az adó frekvencia tartományát, üzemmódját (Modulációs mód),
- a sugározni kívánt frekvenciát, vagy frekvencia tartományt,

2. számú melléklet
Építészeti örökségvédelem

KESZTHELY ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGEI A TÖRTÉNETI BELVÁROSON KÍVÜL:
Régészetileg ismert területek és környezetük helyét és listáját a K-1 jelᜐ szabályozási terv 
tartalmazza:
- 21/42 számú régészeti  lelᔐhely a 4032- és 4033 hrsz-ú ingatlanokat érinti,
- 21/44 számú régészeti lelᔐhely az 1224/2 hrszú telket érinti.
- 21/45 számú régészeti lelᔐhely a Balatoni Múzeum 933 hrszú telkére terjed ki,
- 21/47-48 számú régészeti lelᔐhely a Deák Ferenc utca mentén, az 1201-, 1204-, 1205-, 1206/10 
hrsz-ú ingatlanokat érinti
- 21/53 számú régészeti lelᔐhely a Karmelita Kolostor 2818/2 hrsz-ú telkére terjed ki, 
- 21/55 számú régészeti lelᔐhely érinti a 2805/30-, 2805/31-, 2805/60 hrszú telkeket
- 21/56 számú régészti lelᔐhely érinti a 2165, 2170, 2171, 2174, 2175, 2253-2256, 2259-2261 hrszú telkeket
- 21/57 számú régészeti lelᔐhely érinti a 2370, 2373-2375, 2378, 2379, 2446 hrszú telkeket
- 21/58 számú régészeti lelᔐhely értinti a 2408, 2412-2414, 2416, 2418, 2420-2425 hrszú telkeket
- 21/59 számú régészeti lelᔐhely érinti a 2805/7-, 20805/33-, 2805/61-, 2810/2-, 2810/3-, 2805/42-, 
2805/43-, 2805/61-, 2809-, 2810/5 2085/34-, 443/1-, 444-, 449 hrsz-ú telkeket
- 21/64 számú régészeti lelᔐhely érinti a 1744, 1747, 1748, 1751, 1752 , 1754/2, 1756, 1757,1760-
1765, hrszú telkeket
- 21/69 számú régészeti  lelᔐhely a 4024-4028-, 4029/1-, 4029/2-, 4030 hrsz-ú ingatlanokat érinti
- 21/71 számú régészeti lelᔐhely a 2315, 2316, 2319, 2411, 2415 hrszú ingatlanokat érinti

Mᜐemléki Jelentᔐségᜐ Területbe sorolt ingatlanok:
2215-2217 hrsz, 2223/1,/2 hrsz, 2224 hrsz, 2228-31 hrsz, 2236 hrsz, 2240-41 hrsz, 2244-47 hrsz, 
2253-56 hrsz, 2259-62/1, /2 hrsz, 2282 hrsz, 2164-65 hrsz, 2170-71 hrsz, 2174-76 hrsz, 2180-82 
hrsz, 2186-88 hrsz, 2193/1,/2 hrsz, 2194-95 hrsz, 2199 hrsz, 2200-2201 hrsz, 2204 -2205 hrsz, 
2207/1,/2 hrsz, 2208-12 hrsz.

Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített mᜐemléki jelentᔐségᜐ 
területhez tartozó ingatlanok (MJT)
1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/1-, 1197-, 1199/1-2452-, 2453-, 2456/1-, 2456/2-, 2457 hrsz-ok

Mᜐemléki környezetbe sorolt ingatlanok:
2218-22 hrsz, 2225-27 hrsz, 2232-34 hrsz, 2237-39 hrsz, 2242-43 hrsz, 2462-63 hrsz, 2459-60 hrsz, 
2448-55 hrsz, 2257-58/1, /2 hrsz, 2264/1, /2 hrsz, 2265-66 hrsz, 

Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített mᜐemléki környezetébe 
tartozó ingatlanok (MK)
1725/2 hrsz. 
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Országosan védett mᜐemlék,és annak mᜐemlék mᜐemléki környezetébe tartozó ingatlanok
- Sopron u. 7. sz. 2456/2 hrsz (Keszthely Történeti Városközpont Mᜐemléki Jelentᔐségᜐ Területén 
helyezkedik el)
- Ifjúság utca 55. számú, 5481 hrsz-ú ingatlan, melynek mᜐemléki környezetébe tartoznak :5474, 
5478, 5479, 5482, 5486/1 hrsz
- Festetics mauzóleum 1225/1 hrsz. (mᜐemléki környezete a temetᔐ határai)
- négy kᔐfaragó síremléke Fájdalmas Krisztus szoborral (mᜐemléki környezete a temetᔐ határai)

Az országos védelemre terjesztendᔐ épületeket és azok mᜐemléki környezete
-Balatoni Múzeum Kossuth utca, 933 hrsz. mᜐemléki környezetébe tartoznak a 940-,943-, 946-, 947-, 
879-, 880-, 881-, 882-, 934-, 935 hrsz-ok.
-Karmelita Kolostor és Templomegyüttes Tapolcai utca, 2817/2- és 2818/2hrsz, mᜐemléki 
környezetébe tartoznak a 2814-, 2816/2-, 2817/2-, 2818/2-, 2834-, 2826/2-, 2828/3-, 2829-2834 hrsz

Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített, majd Keszthely Város 
Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében elfogadott helyi védett 
területhez tartozó ingatlanok (he):
-2283 hrsz, 2307-13 hrsz, 2215-19 hrsz, 2220-22 hrsz, 2225-27 hrsz, 2232-34 hrsz, 2334-39 hrsz, 
2242-43 hrsz, 2248-52 hrsz, 2257-58/1,/2 hrsz, 2264/1, /2 hrsz, 2265-66 hrsz, 2269-70 hrsz, 2271-75 
hrsz, 2276-82 hrsz, 2223/1, /2 hrsz, 2224 hrsz, 2228-31 hrsz, 2236 hrsz, 2240-41 hrsz, 2244-47 hrsz, 
2253-56 hrsz, 2259-61 hrsz, 2262/1, /2 hrsz, 2314-25 hrsz, 2327-33 hrsz, 2335-61 hrsz, 2362-65 
hrsz, 2367-69 hrsz, 2418-48 hrsz, 2370-2405/2 hrsz, 2407-2416 hrsz, 2648-76 hrsz, 2678-79 hrsz, 
2681-85 hrsz, 2686/1,/2 hrsz.
-926-, 933-, 934-937-, 940-948-, 950-959-, 960/1-, 961/2-, 961-, 962-, 1183, 1184, 1187-1189, 1192-
1194, 1196/1, 1197/2, 1199/2, ./3 -, 1201-1205-, 1206/10-,1206/11 hrsz

Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében 
elfogadott helyi védett épületek
- Kossuth Lajos utca 105-107. sz., 962-, 960/1 hrsz
- Kossuth Lajos utca 113. sz. 952 hrsz
- Baross Gábor utca 8. szám, 920/3 hrsz.
- Deák Ferenc utca 57. 1206/10 hrsz.
Helyi védelemre javasolt épületek
- Kossuth Lajos utca 111. sz. 955 hrsz
- Kossuth Lajos utca 119. sz., 946 hrsz
- Kossuth Lajos utca 121. sz. 943 hrsz
- Kossuth Lajos utca 125. sz. 941 hrsz
- Kossuth Lajos utca 127. sz. 940 hrsz
- Deák Ferenc utca 961 hrsz
- Deák Ferenc utca 56. sz. 958 hrsz
- Sopron u. 3. sz. 2453 hrsz
- Deák Ferenc utca. 31. sz. 1182 hrsz
- Deák Ferenc utca. 33. sz. 1185 hrsz
- Deák Ferenc utca. 35. sz. 1186 hrsz
- Deák Ferenc utca. 37. sz. 1190 hrsz
- Deák Ferenc utca. 39.sz. 1191 hrsz
- Deák Ferenc utca. 41. sz 1195 hrsz
- Deák Ferenc utca. 43. sz. 1196/2 hrsz
- Deák Ferenc utca 45. sz. 1197/1 hrsz
- Deák Ferenc utca 47. sz. 1199/1 hrsz
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KESZTHELY ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGEI A TÖRTÉNETI BELVÁROS TERÜLETÉN:

Nyilvántartott régészeti területekbe tartozó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti 
felsorolásban is):

21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
Lke-1b  979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok 
Vt-2 b  1201-, 1204-, 1205 hrsz-ok
Vt-3 b  990 hrsz
Vk-1 b  1206/10 hrsz.
Vk-2 b  991-, 992-, 993/1 hrsz-ok
Z-1 b  993/2 hrsz.

21/50 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlant:
Lk-3 b  712 hrsz.

21/51 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
Vt-1 b  2012/1-, ./2 hrsz-ok
K-1okt, vá, nk, b  2011 hrsz.

21/52 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
Vt-4 b  444-, 446 hrsz-ok
Vk-2 b  443/1-, 444-, 448 hrsz-ok
Z-1 b  442/1-, ./2-, 449 hrsz-ok

21/54 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
K-1okt, vá, nk, b  2008 hrsz.

21/65 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
Lke-2      850-, 851-, 887-, 888/1-, ./2-, 890-, 892 hrsz-ok
Vt-1  868 hrsz.

21/66 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
Lk-2 b  802/2-, 803/1-, 805-, 806/2 hrsz-ok
Lk-4 b  808-, 809 hrsz-ok
Lke-2 b  842-, 857-, 859-, 860 hrsz-ok

21/67 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
Lk-4 b  898-, 899 hrsz-ok
Lke-2 b  896-, 897 hrsz-ok

21/70 számú nyilvántartott régészeti lelᔐhely érinti az alábbi ingatlanokat:
Lk-4 b  783-, 817 hrsz-ok

Régészeti érdekᜐ területbe tartozó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):
Lk-1 b  458/1-, 774/4-, 789/2-, 792/2-, 793/2-, 1172/2 hrsz-ok
Lk-2 b  365-384-, 681-688-, 699-, 702-, 703-, 705-707-, 709-, 710-, 713-, 861-, 862-, 865-, 866-, 
869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 968-970-, 973-, 974-, 977-, 978-, 982-, 985-, 986-, 988-, 989-, 
1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 
1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok
Lk-3 b  689/1-, 689/2-, 690-, 692-697-, 698/1-, ./2-, 700-, 701-, 708-, 711-, 712-, 739-749-, 760-
762-, 765-770-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, 803/1-, ./2-, 804-, 805-, 806/1-, ./2-, 
807-, 810-, 811-, 814-, 820/2-, 1022-1028-, 2104-,2107 hrsz-ok
Lk-4 b  338-340-, 348-359-, 750-753-, 755-759-, 775/1-, ./2-, 776-78-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-
820-, 822-, 823-, 824/1-, ./2-, 825-828-, 830-, 831-, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911-, 1011-1019-, 
1029-1031 hrsz-ok
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Lk-6 b  2110-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2207/3-, 
2196 hrsz-ok
Lk-7 b  2122- 2124-, 2126-2131-, 2133-2143-, 2146-2149-, 2151-2157-, 2159-2162 hrsz-ok
Lke-1 b  878-, 880-, 882-88-, 888/1-, ./2-, 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976-, 979-, 980-, 
981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok
Lke-2 b  832-840-, 842-852-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok
Lke-4 b  1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok
Vt-1 b  540-, 541-, 543-, 569-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 
586/1-, 586/2-, 598-602-, 607-610-, 615-620-, 771-, 774/6-10-, 794-, 795-, 796/1-, ./2-, 870-, 868-, 
996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-
1051-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 
1123-, 1144-, 1145 hrsz-ok
Vt-2 b 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-1205 hrsz-ok

Vt-3 b  493-500-, 501- 513-, 515-518-, 538-, 539-, 545-551-, 557-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 
589-593-, 594/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614, 621/2-, 624-631-, 632/1-, ./3-6-, ./8-/16-, 
./16-, ./17-, ./20-, 633/2-/6-, 633/8-29-, 633/31-/34-, 633/37-, ./39-, 634-636-,  637/3-, 638-641-, 643-
651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656- 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 990-, 1053-, 1055-1060-, 
1063/3-10-, 1065/1-2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 
1114-, 1115-, 1118/4-, 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130-, 1147-1152-, 
1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 
1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/-, ./6-, ./7-, 2007-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2117-
2121-, 2801-, 2808/2 hrsz-ok
Vt-4 b  444-, 445/2-, ./3-, 446-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./9-, ./15-, ./16 hrsz-ok
Vk-1 b  1050-, 1051-, 1206/10-, ./11 hrsz-ok
Vk-2 b  443/1-, ./4-, 444-, 448-, 991-, 992-, 993/1 hrsz-ok
K-1okt, vá, nk b  1687/4-, 2003-2009-, 2010/1-6-, 2500/2 hrsz-ok
Z-1 b  442/1-, ./2-, 449-,  601-, 607-, 611-, 613-615-, 619-, 620; 774/5-, 993/2 hrsz-ok
Z-2 b  303 hrsz

Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet 10. §-a alapján, az Országos Mᜐemléki Felügyelᔐség által 
1990-ben kijelölt mᜐemléki jelentᔐségᜐ terület összesített listája (ld.: övezetenkénti 
felsorolásban is):
Ln-1 b  
1419/9-11-, 1419/13-16 hrsz-ok
Lk-1 b  
1169/2-, 1172/2-, 1175/2-, 1179/2-, ./3-, ./5-, ./8 hrsz-ok
Lk-2 b  
709-, 710-, 713-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, 
./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok
Lk-3 b  
708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 762-, 1000-1002-, 1005-, 1006/1-, 
./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, ./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-
2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok
Lk-4 b  
1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok 
Lk-6 b  
2110-2112-, 2113/1-, ./2-, 2114-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-

2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 2206-, 2207/3 hrsz-ok
Lk-7 b  
2122-2124-, 2126-2131-, 2133-2135-, 2137-2143-, 2146-2149-, 2151-, 2153-2157-, 2159-2162 hrsz-
ok
Lke-3 b  
1406-1412-, 1413/3-, ./6-, ./7 hrsz-ok
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Vt-1 b   
540-543-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, ./2-, 598-, 600-602-
, 607-610-, 615-620-, 731/1-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 
1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-1049-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 
1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145-, 1687/3-, 2012/1-, ./2-,  2030/2 hrsz-ok
Vt-2 b  
1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130 hrsz-ok
Vt-3 b  
526-, 529-531-, 534-539-, 545-553-, 556-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 564/1-, ./2-, 
595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614-, 621/2-, 624-, 625-, 632/1-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 
1065/1-, ./2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 
1115-, 1118/4-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 
1163-1166-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/1-, ./6-, 
./7-, 1415/1-, ./3-, ./4-, 1419/3-, ./20-, ./23-, 2007-, 2015-2018-, 2020-2029-, 2030/1-, ./2-, 2031-, 
2032-, 2035-2038-, 2040/1-, ./2-, 2041-2049-, 2051/1-, ./2-, 2052-2055-, 2057-, 2058-, 2065-2067-, 
2069-2071-, 2075-, 2076-, 2079-, 2082-, 2117-2119-, 2121 hrsz-ok
Vk-1 b  
715-, 716-, 717/1-, ./2-, 1050-, 1051 hrsz-ok
K-1okt, vá, nk, b  
1418/1-, ./3-, ./4-, 1687/3-, ./4-, 2003-206-, 2008-, 2009-, 2010/1-7-, 2011-, 2013 hrsz-ok
K-6vsz, b  
1419/2 hrsz
Z-1 b  
601-, 607-, 610-, 612-615-, 716-, 717/2 hrsz-ok

Mᜐemléki jelentᔐségᜐ területhez csatolandó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti 
felsorolásban is):
Lk-2 b  
705-707-, 985-, 986-, 988-, 989 hrsz-ok
Lk-3 b  
690-, 692-697-, 700-, 701-, 743-747-, 765-770 hrsz-ok
Lk-4 b  
755-759-, 775/2-, 776-782 hrsz-ok
Vt-1 b  
771-, 774/6-./10-,794-, 795-, 796/1 hrsz-ok
Vt-3 b  
493-, 503-511-, 513-, 515-521-, 524-, 626-631-, 632/8-, 633/39-, 634-, 635-, 638-641-, 643-, 644 
hrsz-ok
Vk-2 b  
991-, 992 hrsz-ok
Z-1 b  
993/1-, ./2 hrsz-ok
A kibᔐvített mᜐemléki jelentᔐségᜐ terület mᜐemléki környezetébe tartozó ingatlanok összesített 
listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):
Lk-1 b  
774/4-, ./5-, 789/2-, 792/2-, 793/2 hrsz-ok
Lk-2 b  
681-688-, 699-, 702-, 703-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 966-, 970-, 
973-, 974-, 977, 978-, 982-, 983 hrsz-ok
Lk-3 b  
689/1-, ./2-, 690-, 698/1-, ./2-, 748-, 749-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, ./2-, 803/2-, 

804-, 805 hrsz-ok
Lk-4 b  
750-753-, 775/1-, 783-788 hrsz-ok
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Lke-1 b  
979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok
Lke-2 b  
878-, 880-, 882 hrsz-ok
Lke-4 b  
1183-, 1184 hrsz-ok
Vt-1 b  
796/2-, 870 hrsz-ok
Vt-2 b  
1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-, 1204-, 1205 hrsz-ok
Vt-3 b  
490/3-, ./4-, 491-502-, 509-512-, 522-, 525-, 632/3-./6-, 632/8-./17-, 632/20-, 633/2-./6-, 633/8-, 
633/20-./29-, 633/31-./34-, 633/37-, 637/3-, 638-, 645-647-, 649-, 651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 
656-, 657-, 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 801-, 2808/2 hrsz-ok
Vt-4 b  
444-, 445/2-, ./3-, ./4-, ./6-, 446-, 447-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./15-, ./16 hrsz-ok
Vk-1 b  
1206/10-, ./11 hrsz-ok
Vk-2 b  
443/1-, ./4-, 444-, 448-, 449 hrsz-ok

Z-1 b  
442/1-, ./2-, 449-, 774/5 hrsz-ok
Országosan védett mᜐemlékek összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):
Lk-2 b  
Kossuth L. u. 89. 978 hrsz.
Lk-4 b
Helikon u. 15. 775/2 hrsz.
Balaton u. 17. 817 hrsz.
Munkácsy M. u. 5. 898 hrsz.
Vt-1 b
Fᔐ tér 1. Polgármesteri Hivatal 617 hrsz.
Kastély u. 16. 2041 hrsz.
Kossuth L. u. 2. 543 hrsz.
Kossuth L. u. 6. 571 hrsz.
Kossuth L. u. 10. 573/1 hrsz.
Kossuth L. u. 12. 573/3 hrsz.
Kossuth L. u. 13. 1122 hrsz.
Kossuth L. u. 16. 586/1 hrsz.
Kossuth L. u. 22. 600 hrsz.
Kossuth L. u. 24. 607 hrsz.
Kossuth L. u. 28. Mᜐvelᔐdési ház 615 hrsz.
Kossuth L. u. 30. 616 hrsz.
Kossuth L. u. 33. 1063/1 hrsz.
Kossuth L. u. 45. 1040 hrsz.
Kisfaludy S. u. 2. 540 hrsz.
Izraelita imaház 602 hrsz.
Vt-3 b
Fᔐ tér 5. Plébánia, 632/1 hrsz.
Georgikon u. 2026 hrsz.
Georgikon u. 1. 2027 hrsz.
Kastély u. 11. Amazon Szálló 2028 hrsz.
Kastély u. 5. 2031 hrsz.
Kossuth L. u. 1. 1156 hrsz.
Kossuth L. u. 3. 1155 hrsz.
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Vt-4 b
Lovassy S. u. 6. 446 hrsz.
Vk-1 b
Fᔐ tér 10. Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 717/1 hrsz.
Fᔐ tér Ferences rendi templom 715 hrsz.
Széchenyi I. u. 8. 1050 hrsz.
Vk-2 b
Deák F. u. 30. 992 hrsz.
Deák F. u. 32. 991 hrsz.
Lovassy S. u. 2.  449 hrsz.

K-1okt,vá,nk, b
Bástya u. 2. Kocsi Múzeum 2004-, 2005-, 2006 hrsz-ok
Festetics kastély 2008 hrsz.
Kertészet 2009 hrsz.
2013 hrsz-ú úton 2011 hrsz.
Georgikon u. 20. 1418/1 hrsz.
Bercsényi M. u. Major Múzeum 1418/4 hrsz.

Fenékpuszta kastélyegyütteséhez tartozó épületek, kastély, istállók, magtár, lakóépületek, 
védett mᜐemlékek, a hajdani birtoktesthez tartozó ingatlanokkal együtt, melyek az alábbi 
jelenlegi helyrajzi számú területeket érinti:
Mᜐemlékazonosítók: 4767, 4768,
0421/1-4, 0415, 0416, 0418/1-2, 0420, 0421/1-2, 0421/4, 0424, 0425, 0426/1, 0437/1-2, 0462/1, 
0462/3-4 hrsz-ok,
Mᜐemlékazonosító: 4769 
0420, 0421/1, 0426/1, 0437/2, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458/1-2, hrsz-ok

Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében 
elfogadott helyi védett területhez tartozó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti 
felsorolásban is):
Lk-1 b
453/6-, ./7-, ./8-, ./9-, ./11-, ./12-, ./13-, 458/1-, ./2-, 459/1-, ./2 hrsz-ok
Lk-2 b
272-285-, 317/1-, ./2-, 318-327-, 329-337-, 362/1-, ./2-, 363-387-, 468-477 hrsz-ok
Lk-3 b
806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814 hrsz-ok
Lk-4 b
286-294-, 306-315-, 338-359-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-828-, 830-, 831-, 898-902-, 
904-, 905-, 910-, 911 hrsz-ok
Lke-1 b
964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976 hrsz-ok
Lke-2 b
832-840-, 842-852-, 854-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 883-887-, 888/1-, ./2-, 890-897-, 
906-909 hrsz-ok
Lke-4 b
1187-1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok
Vt-1 b
868 hrsz
Vt-2 b
1020-, 1203 hrsz-ok
Vt-3 b
478-486-, 487/4 hrsz-ok
Z-2 b
295-, 303 hrsz-ok
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Keszthely Város Önkormányzata Képviselᔐ-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében 
elfogadott helyi védett épületek összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):
Lk-2 b
Csányi L. u. 5. 364 hrsz.
Deák F. u. 2. 1132 hrsz.
Erzsébet királyné u. 26. 687 hrsz.
Erzsébet királyné u. 28. 688 hrsz.
Jókai M. u. 2. 713 hrsz.
Kossuth L. u. 66. 875 hrsz.
Kossuth L. u. 54. 862 hrsz.
Kossuth L. u. 85. 983 hrsz.
Lk-3 b
Erzsébet királyné u. 17. 698/1 hrsz.
Helikon u. 20. 761 hrsz.
Helikon u. 22. 760 hrsz.
Jókai M. u. 3. 719 hrsz.
Jókai M. u. 5. 720 hrsz.
Kacsóh P. u. 3. 729 hrsz.

Lk-4 b
Balaton u. 20. 785 hrsz.
Deák F. u. 18. Evangélikus templom és lelkészi lakás, 1033 hrsz.
Erzsébet királyné u. 29. 388 hrsz.
Erzsébet királyné u. 31. 348 hrsz.
Erzsébet királyné u. 30. 338 hrsz.
Erzsébet királyné u. 36. 341 hrsz.
Erzsébet királyné u. 38. 342 hrsz.
Erzsébet királyné u. 48. 308 hrsz.
Erzsébet királyné u. 52. 310 hrsz.
Erzsébet királyné u. 54. 311 hrsz.
Erzsébet királyné u. 56. 312 hrsz.
Erzsébet királyné u. 64. 286 hrsz.
Erzsébet királyné u. 66. 287 hrsz.
Erzsébet királyné u. 70. 289/1 hrsz.
Erzsébet királyné u. 74. 290 hrsz.
Helikon u. 30. 756 hrsz.
Hunyadi J. u. 7. 808 hrsz.
Munkácsy M. u. 19. 911 hrsz.
Park u. 9. 826 hrsz.
Sörház u. 5. 1013 hrsz.
Sörház u. 7. 1014 hrsz.
Sörház u. 1015 hrsz.
Vörösmarty M. u. 11. 782 hrsz.
Vörösmarty M. u. 13. 783 hrsz.
Lke-2 b
Hunyadi J. u. 4. 840 hrsz.
Zrínyi M. u. 8. 890 hrsz.
Zrínyi M. u. 12-14. 852 hrsz.
Vt-1 b
Fᔐ tér 2. 618 hrsz.
Fᔐ tér 9. Vajda János Gimnázium 716 hrsz.
Kastély u. 9. 2029 hrsz.
Kossuth L. u. 11. 1144 hrsz.
Kossuth L. u. 14. 585 hrsz.
Kossuth L. u. 18. 598 hrsz.
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Kossuth L. u. 19. 1119/1 hrsz.
Kossuth L. u. 20. 599 hrsz.
Kossuth L. u. 21. 1118/1 hrsz.
Kossuth L. u. 26. 608 hrsz.
Kossuth L. u. 37. 1044 hrsz.
Kossuth L. u. 42. 774/6 hrsz.
Kossuth L.u. 48. Posta, 796/1 hrsz.
Kossuth L. u. 60. 870 hrsz.
Kossuth L. u. 71. 998 hrsz.
Kossuth L. u. 73. 996 hrsz.
Vt-3 b
Arany J. u. 19. 667 hrsz.
Bem J. u. 35. 516 hrsz.
Erzsébet királyné u. 2. 624 hrsz.
Georgikon u. 4. 1158/1 hrsz.
Georgikon u. 6. 1159 hrsz.
Georgikon u. 8. 1160 hrsz.
Georgikon u. 9. 2020 hrsz.
Georgikon u. 13. 2018 hrsz.
Georgikon u.15. 2017 hrsz.
Georgikon u. 16. Bíróság, 1166 hrsz.
Kastély u. 3. 2032 hrsz.
Kastély u. 7. 2030/2 hrsz.
Kastély u. 18. 2042 hrsz.
Kossuth L. u. 5. 1154/1 hrsz.
Kossuth L. u. 75. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, 990 hrsz.
Pethᔐ u. 1. 1115 hrsz.
Szalasztó u. 2. 2043 hrsz.
Vt-2 b
Deák F. u. 31. 1182 hrsz.
Deák F. u. 35. 1186 hrsz.
Deák F. u. 39. 1191 hrsz.
Deák F. u. 43. 1196/2 hrsz.
Deák F. u. 47. Földhivatal, 1199/1 hrsz.
Vk-1 b
Deák F. u. 16. Veszprémi Egyetem épülete, 1051 hrsz.
Deák F. u. 57. Keszthelyi Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola, 1206/10 hrsz.
Vk-2 b
Deák F. u. 30. 993/1 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):
Lk-2 b
Deák F. u. 6. 1106 hrsz.
Erzsébet királyné u. 22. 685 hrsz.
Iskola u. 9. 1035 hrsz.
Kossuth L. u. 56. 865 hrsz.
Kossuth L. u. 58. 866 hrsz.
Kossuth L. u. 72. 879 hrsz.
Kossuth L. u. 93. 974 hrsz.
Kossuth L. u. 99. 969 hrsz.
Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz.
Nádor út 10. 1137 hrsz.
Pethᔐ u. 21. 1105/3 hrsz.
Városház u. 7. 1086 hrsz.
Városház u. 15. 1082 hrsz.
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Lk-3 b
Jókai M. u. 1. 718 hrsz.
Jókai M. u. 4. 712 hrsz.
Katona J. u. 7. 2104 hrsz.
Lk-4 b
Helikon u. 28. 757 hrsz.
Petᔐfi S. u. 3. 350 hrsz., 5. 349 hrsz.
Sörház u. 9. 1016 hrsz.
Vörösmarty M. u. 8. 352 hrsz.
Vt-1 b
Kossuth L. u. 35. 1062 hrsz.
Széchenyi I. u. 2. 1047 hrsz.
Széchenyi I. u. 4. 1048 hrsz.
Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz.
Vt-3 b
Bem J. u. 11. 639 hrsz.
Bem J. u. 13. 641 hrsz.
Bem J. u. 18. 591 hrsz.
Bem J. u. 23. 509 hrsz.
Deák F. u. 8. 1103 hrsz., 10. 1078 hrsz.
Georgikon u. 5. 2023 hrsz.
Georgikon u. 7. 2021 hrsz.
Georgikon u. 14. 1165 hrsz.
Nádor út 11. 1135 hrsz.
Széchenyi I. u. 9. 1056 hrsz.
Vt-2 b
Bakacs u. 10. 1127 hrsz.
Deák F. u. 33. 1085 hrsz.
Deák F. u. 37. 1191 hrsz.

KESZTHELY ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGEI A BALATON PARTI TERÜLETEIN:
A tervezési terület mᜐemlékei: Balaton Szálló 3820 hrsz, Hullám Szálló 3821 hrsz.
A tervezési terület mᜐemléki környezetébe tartozó ingatlanok: 3817/2-, 3817/4-, 3817/5-, 3817/6-, 
3817/7-,3818-,3819-,3822-,3823-, 3817/1 hrsz-ú ingatlanik, továbbá a 0486/73 hrsz-ú vízfelület, 
Balatonnal határolt partszakasza.
Helyi védett létesítménye: a Sziget Fürdᔐ;

3. számú melléklet
 Hátsókert méretének meghatározása:
 -Ha                     TH ≤ 35 m akkor HK legalább 6,0 m, (legalább a megengedett legnagyobb 

építménymagasság)
Ha          35 m    < TH ≤   50 m akkor HK legalább    9,0 m,
Ha                            TH >  50 m akkor HK legalább  12,0 m,

4. számú melléklet
FOGALOMMEGHATÁROZÁS
Biológiai aktivitásérték: Egy adott terület növényzetének a település, ill. a környezet ökológiájára 
kifejtett hatása, mely a biológiailag aktív felület-arány, a fedettség és a lombtömeg-egyenérték 
figyelembe vételével számítható, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján.
Lidós-homokfövenyes part kialakítás: Az épített partfal megbontásával, homlokfeltöltéssel 
kialakított természet közeli „homokfövenyes” partbiztosítás.
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Hézagosan –zártsorú beépítés –HZ- : amikor telek utcai homlokvonalán, az egyik oldalhatár 
mentén, a két szomszédos épület közti zártsorú csatlakozás úgy jön létre:
- hogy a két szomszédos tᜐzfal között, az utcai fronton kapuzattal lezárt, legalább 3,0 m szabad 
átjárás biztosítható, vagy
- hogy az oldalhatártól legalább 3,0 m széles és legalább 3,5 m magas építmény biztosítja a 
zártsorú kapcsolódást.
Garzonlakás – olyan önálló lakóegységeket magába foglaló épület, ahol egy önálló lakóegység 
nagysága, a 32 m2 nettó alapterületet nem haladja meg;

5. számú melléklet
NYÚLVÁNYOS (NYELES) TELEK ELRENDEZÉSE
Nyúlványos (nyeles) telken legalább egy kertnél az övezetre meghatározott hátsókert, egy kertnél 
pedig az elᔐkert méretét kell biztosítani.

ok.=hk.

ok.
B

ok.=ek.

hk.

ok.
A

ok.
C

ok
.

ek.

közút vagy magánút

A.   visszamaradó telek, 
B.   nyúlványos telek
C.   telek nyúlvány
ok.  oldalkert
hk.  hátsókert
ek.  elᔐkert

telekhatár

építési határvonal

építési hely
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6. számú melléklet:
Út mintakeresztszelvény
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A Balaton-parti terület speciális út-mintakeresztszelvényei:
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7.  Magánút, vegyes használatú kiszolgáló út
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Függelék
1. Növényalkalmazás elvei:
1. A faj kiválasztás szempontjai:
a). ökológiai- fitocönológiai elv: megközelítᔐen azonos ökológiai viszonyok közül származó 
növények általában harmonikus egységet alkotnak;
b). mᜐemléki elv: a történeti hagyománnyal rendelkezᔐ udvar, utca, tér, kert történeti jellegéhez 
igazodó, azt hangsúlyozó fajok alkalmazása;
c). funkcióelve: az udvar, utca, tér, kert jelenlegi használatához alkalmazkodó, azt elᔐsegítᔐ vagy 
legalább azt nem akadályozó kiültetetés, tekintettel bizonyos intézmények speciális igényeire;
d). bizonyos un. Karakterfajok használata ismétlᔐdéssel;
e) fenntartási szempontok: a fenntartás intenzitásához, szakmai felkészültségéhez, színvonalához, 
anyagi lehetᔐségeihez való alkalmazkodás.

2. A faj kiválasztás szempontjai:
a). ökológiai- fitocönológiai elv: megközelítᔐen azonos ökológiai viszonyok közül származó 
növények általában harmonikus egységet alkotnak;
b). mᜐemléki elv: a történeti hagyománnyal rendelkezᔐ udvar, utca, tér, kert történeti jellegéhez 
igazodó, azt hangsúlyozó fajok alkalmazása;
c). funkcióelve: az udvar, utca, tér, kert jelenlegi használatához alkalmazkodó, azt elᔐsegítᔐ vagy 
legalább azt nem akadályozó kiültetetés, tekintettel bizonyos intézmények speciális igényeire;
d). bizonyos un. Karakterfajok használata ismétlᔐdéssel;
e) fenntartási szempontok: a fenntartás intenzitásához, szakmai felkészültségéhez, 
színvonalához, anyagi lehetᔐségeihez való alkalmazkodás.

3. Alkalmazandó ᔐshonos növényállomány:
Természetközeli területeken, ill. közelükben telepíthetᔐ erdᔐk, zöldterületek fás növényzete a 

természetest közelítᔐ kell legyen. E területeken elsᔐsorban fᜐzfélék (Salix purpurea, Salix triandra, 
Salix fragilis, stb.), nyárfélék (Populus alba, Populus nigra, stb.), éger (Alnus glutinosa), magyar 
kᔐris (Fraxinus angustifolia sps. pannonica), vénic szil (Ulmus laevis), kocsányos tölgy (Quercus 
robur), cserjeszintben Vibunum opulus, Acer tatricum, Cornus sanguinea, Crataegus oxiacantha, 
Frangula alnus telepítendᔐ.

Frekventált területeken a felsorolt növényzet mellett ezek nagy díszértékᜐ változatai (nyárak 
oszlopos változatai, fᜐzek közül: szomorúfᜐz, a keskenylevelᜐ parti fᜐz, stb.), a terület jellegzetes 
növényei, valamint a vízparti fürdᔐ jelleget hangsúlyozó nagy díszértékᜐ (elsᔐsorban nyáron virágzó) fás 
növényzet alkalmazandó. Ennek megfelelᔐen tömegesen ültethetᔐk a platánfélék (Platanus sp.), 
vadgesztenye (Aesculus híppocastanum), hársak (Tilia sp.), tölgyek (Quercus sp.), kᔐrisek (Fraxinus 
sp.), mint a századfordulón létesített patinás parkállomány alkotó növényei, de javasolt a virágzó 
csörgᔐfa (Koelrutheria paniculata), japán akác (Sophora japonica), tulipánfa (Liriodendron tulipifera), 
császárfa (Paulovnia tomantosa) mellett, a papíreperfa (Brussonecia papirifera), berkenyék (Sorbus 
sp.), májusfa (Prunus padus), csepleszmeggy változatok (Pr. cearifera), de a mocsári ciprus (Taxodium 
distichuum) telepítése is.

Cserjeszintben a virágos cserjék: nyári rogona (Buddleia), mályvacserje (Hybiscus), 
gyöngyvirág cserje (Exochorda), jezsamen (Phyladelpeus), a Spiraea-félék és Lonicera-félék, 
valamint színes, ill. örökzöld lomblevelᜐ, illetve mediterrán cserjék: vörös mogyoró (Coryllus), 
babérmeggy (Lanoscerasus), védett helyeken: füge (Ficus carica), gránátalma, idᔐszakosan az 
oleanderek alkalmazandók.

Örökzöldek elsᔐsorban kiemelt pontokon kaphatnak helyet. Délies hatásuk miatt a lomblevelᜐ 
örökzöldek ültetése javasolt, fenyᔐfélék telepítését kerülni kell.

Virágfelületek intenzív színfoltok a legexponáltabb területken alkalmazandók. Uralkodó 
növénynek a rózsa (tömegesen és hosszan virágzó parkrózsa) javasolható. A rózsaágyak 
szegélynövényekkel (tatárvirág, sarkantyúvirág, viola, cipruska, stb.) gazdagíthatók. 

Évelᔐk közül a vízjelzᔐek, fᔐképp a díszfüvek, dísznádak gazdagíthatják a közterületeket.
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E területeken nem szabad megfeledkezni a mediterrán jelleget erᔐsítᔐ omló, kúszó növények 
(vadszᔐlᔐk, borostyán, stb.), de elsᔐsorban a virágos kúszó növények (loncfélék, klemátisok, a lila 
akác, a trombita folyondár és a futórózsák, stb.) tömeges telepítésérᔐl.

A sekély vízparti területek, a kikötᔐk képét a vízkedvelᔐ sások, írisek, tavirózsák, stb. 
gazdagíthatják.

4. Intézkedési javaslat
Az országos területi védettség kiterjesztése és érvényesítése érdekében, Önkormányzat 
elᔐterjesztést készít a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal felé a szabályozási terv alapján, a helyi 
építési szabályzat és a szabályozási terv jóváhagyásának idᔐpontjától számított 30 napon belül.
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