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Vác Város Ön kormányzatának 

…/2023. (……) sz. Kt. határozata 

Vác Város Településszerkezeti tervéről 

 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 

többször módosított 2011. évi CLXXXIX. tv.13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. 

törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti államigazgatási szervek és 

partnerek véleményének kikérésével, Vác Város Településszerkezeti Tervét a jelen határozat 

mellékleteiként az alábbiakban állapítja meg: 

1. Településszerkezeti Terv: 

a) 1. melléklet a Szerkezeti terv leírása; 

b) 2. melléklet M = 1:15.000 méretarányú Szerkezeti tervlap; 

c) 3. melléklet M = 1:15.000 méretarányú Védelmi- és korlátozási tervlap 

 

2. A Településszerkezeti terv hatálya Vác Város egész közigazgatási területére kiterjed. 

 

3. A jelen határozat …. év ….. hó …. napján lép hatályba. 

 

4. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Vác Város Önkormányzatának 268/2017. (XI.23.) 

önkormányzati határozata és annak mellékletei. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Jegyző, Polgármester 

 

Kelt: Vác, ….. év …………..………hó ………nap 

 

 

Matkovich Ilona s.k. 

polgármester 
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1. Melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) Sz. Képviselő-Testületi Határozatához 

Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás rövid leírása, indoklása és a kategóriáik 

egymáshoz való viszonya kerül bemutatásra.  

1 SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

1.1 TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

1.1.1 A település területfelhasználási egységei  

1. A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. A 

beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. A 

beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek. 

2. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános 

jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre 

tagolódnak: 

a) Lakóterületek, 

b) Üdülő területek 

c) Vegyes területek, 

d) Gazdasági és ipari területek, 

e) Különleges területek. 

3. A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint 

sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

a) Közlekedési területek, 

b) Különleges területek, 

c) Zöldterületek (közkert – közpark), 

d) Erdőterületek, 

e) Mezőgazdasági területek, 

f) Vízgazdálkodási területek, 

g) Természetközeli területek. 

1.1.2 Beépítésre szánt területek 

Az alábbi fejezetekben területfelhasználási kategóriánként ismertetjük a területfelhasználási javaslatokat. 

1.1.2.1 Lakóterületek (Ln, Lk, Lke, Lf) 

Vác város lakóterületei az alábbi területekre oszlanak: 

• Nagyvárosias lakóterület (Ln) 

• Kisvárosias lakóterület (Lk) 

• Kertvárosias lakóterület (Lke) 

• Falusias lakóterület (Lf) 

Vác távlati lakóterület-fejlesztési lehetőségeit, területeit a korábbi években készült Településszerkezeti Terv-

módosítások és szabályozási tervek teljes mértékben feltárták. Ezek a 2/A sz. főút irányában keleten fekvő 

területekre is megfogalmazták a területfelhasználási feltételeket és módokat, szabályozási elemeket. A 

korábban a Belvárosra készült terv a meglévő lakóterületek rehabilitációját határozta meg.  

A Településszerkezeti Tervben a korábbi hatályos állapothoz képest – jelen eljárásban – mindössze egy új 

lakásépítési fejlesztési terület került meghatározásra minimális léptékben (6 db építési telek) a környező 

kertvárosias lakóterületekhez illeszkedő előírásokkal. 
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Az előirányzott lakóterületi területfelhasználási egységeken belül a lakosság alapfokú ellátásához szükséges 

intézmények (oktatási, egészségügyi, szociális, stb.) és zöldterületek (kondicionáló, játszó- és sportolási célú 

közkertek) a lakóterülethez kapcsolódóan további fejlesztést nem igényelnek. 

A külterületi lakott helyeken lakások építhetők, ha az építés feltételei biztosíthatók. 

 

1.1.2.2 Vegyes területek (Vt, Vi) 

A vegyes területekbe tartoznak a településközponti és intézményterületek. A településközponti területek 

elsősorban települési szintű funkciók ellátását és lakó funkciót szolgáló épületek elhelyezésére szolgálnak, 

míg az intézményterületek elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést 

szolgáló épületek elhelyezésére szolgálnak. 

Településközpont vegyes területek (Vt): 

Ebbe a területfelhasználási kategóriába sorolt a történelmi belváros intézményeinek kisebb része, ezen kívül 

az egyes városrészek olyan alapfokú ellátást szolgáló területei, amelyek a hatályos tervekben idesoroltak, 

vagy egyéb okok miatt fontosnak látszik a területfelhasználás megkülönböztetése, hangsúlyozása. 

Lakóterületi alközpont célját szolgáló településközponti területek:  

• a Deákvári központok 

• a Földváry téri központ 

• Kisváci központ 

• Burgundiai központ 

• Középvárosi központ 

• Alsóvárosi központ 

Intézményi vegyes területek (Vi): 

A város területén ebbe a kategóriába soroltak a belváros területén levő intézmények többsége, a meglévő 

középiskolák és a térségi jelentőségű intézmények, a Püspöki palota, a strand, stb. Intézményi terület 

továbbá a Magyar utca Rádi úttól Damjanich utcáig tartó szakasza, mindkét oldalon. 

Az intézményellátás jelenlegi rendszeréről az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 

jelenlegi népességszámhoz képest a közintézmények a normatív számítások szerint kielégítőek, további 

bővítésre a közeljövőben nem lesz szükség. Az esetlegesen növekvő lakónépességgel párhuzamosan 

megjelenő mennyiségi és minőségi igényeket az intézményhálózat biztosítani fogja. 

A területhasználati és övezeti rendszerben közvetve biztosítva van az új funkciók, illetve a bővítés 

elhelyezésének elvi lehetősége. A tervezett területhasználati és övezeti besorolások iránymutató jellegűek 

lehetnek az Önkormányzat részére. 
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1.1.2.3 Gazdasági területek (Gksz, Gip) 

A város gazdasági szervezeteinek egy része többé-kevésbé összefüggő iparterületeken tömörül: 

• az északi iparterületen (a DDC körül) 

• a város belső területein, az ún. "ipari ék" területén, elsősorban a vasút mellé települve, de a 

lakóterületekbe is beékelődve 

• a keleti iparterületen, a Deákvári fasor mentén 

• és a déli iparterületen. 

A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek 

rehabilitációja és új fejlesztési területek mérsékelt kijelölése is cél.  

A gazdasági területek kijelölésénél a Településszerkezeti terv a települési adottságokat és az önkormányzati 

fejlesztési elképzeléseket egyaránt figyelembe veszi. 

A szolgáltató funkciójú telkek iránt jelentkező igények színvonalas kielégítését irányozza elő a terv a 

meglévő lehetőségeket és szolgáltatói helyigényeket figyelembe véve. 

Az állandó társadalmi és gazdasági átalakulás, a vállalatok, üzemek helyzetét jelentősen befolyásolják. 

Ezért azok létét és távlati fejlesztési lehetőségét, vagy visszafejlesztését prognosztizálni nem lehet. 

A Településszerkezeti Terv ezért csak irányelveket tud megfogalmazni, melyek betartásával a város 

környezeti terhelése csökkenthető, a létesítmények üzemelése a lakóterületek, intézményterületek 

zavarása nélkül megoldható, illetve a városkép javítását szolgálja. 

Ezek az előírások: 

A város lakóterületeibe ékelődő meglévő gazdasági területek nem jelentős zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú, kereskedelmi, szolgáltató terület kategóriába soroltak azzal, hogy az ott folytatott 

tevékenység csak olyan lehet, mely tevékenységből és az általa keltett forgalomból eredő környezeti 

terhelés a lakóterületre vonatkozó határértékeket nem haladja meg. Ennek érdekében a meglévő 

technológia korszerűsítendő, vagy védőterület kialakításával a zavaró hatás közömbösítendő, 

• a megszűnő gazdasági létesítmények helyére települő kereskedelmi, szolgáltató terület szintén 

teljesíteni köteles a fenti kritériumokat, 

• a meglévő, de területileg felosztódó gazdasági területekre az üzemeltetési feltételek 

meghatározására, városrendezési követelményekre (városkép, gépkocsi-kiszolgálás stb.) terv 

készítendő, 

• a környezetét zavaró gazdasági tevékenység csak a lakóterületektől megfelelő védőtávolság 

biztosításával, a déli városrész ipari területén folytatható 

• a gazdasági területek működését segítő vízi-közlekedési lehetőséget, illetve dunai 

kikötőkapcsolatot javasolt megtartani, szükség esetén a szomszédos területhasználatok és a 

tágabb térség által elvárható környezeti normáknak megfelelően fejleszteni. 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek (Gksz) 

Bármely a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére 

szolgáló terület, ahol nem helyezhető el önálló lakó rendeltetésű épület. A területek beépítésénél szem 

előtt kell tartani a települési környezet településképi megjelenését is. 

Ipari gazdasági területek (Gip) 

Az ipari területek elsősorban a jelentős hatást gyakorló ipari, az energiaszolgáltatási és a 

településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgálnak. 
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1.1.2.4 Különleges területek (K) 

A település igazgatási területén több olyan területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően a 

különleges területek közé sorolható. A különleges területek közös és lényeges jellemzője, hogy a 

környezetükre gyakorolt hatásuk jelentős, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet 

igényelnek. Ezeket a különleges területhasználatokat eltérő beépítési és területhasználati (környezeti) 

igényeik miatt a szerkezeti és a szabályozási terven is eltérő területfelhasználási kategóriákba és építési 

övezetekbe is soroltuk. 

Vác közigazgatási területén az intézmények, illetve intézményjellegű területek az alábbi különleges 

területfelhasználási egységekbe soroltak: 

• Állatmenhely területe (Kám) 

• Bányaterület (Kb) 

• Egészségügyi intézmény területe (Keü) 

• Honvédelmi terület (Kht) 

• Hulladéklerakó területe (Khu) 

• Idegenforgalmi terület (Ki) 

• Kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjének területe (Kká) 

• Kegyeleti park területe (Kke) 

• Közműlétesítmények területei (Kkö) 

• Rekreációs terület (Kre) 

• Sportolási célú terület (Ksp) 

• Vízi sportolási célú (strand, uszoda) terület (Kst) 

• Temető terület (Kte) 

• Üzemanyagtöltő-állomás területe (Ktö) 

 

1.1.2.5 Üdülő területek (Üh) 

A Város egyetlen Hétvégiházas üdülőterülete Kisvác-Buki városrészen található.  

 

1.1.3 Beépítésre nem szánt területek 

Vác igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege 

szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

a) Közlekedési területek, 

b) Különleges területek, 

c) Zöldterületek (közkert – közpark), 

d) Erdőterületek, 

e) Mezőgazdasági területek, 

f) Vízgazdálkodási területek, 

g) Természetközeli területek. 

 

1.1.3.1 Közlekedési területek (KÖ) 

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a 

közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, 

mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, 

a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 

Vác város területén az alábbi közlekedési területek kerültek kijelölésre: 

a) Közúti közlekedési területek (KÖu), 

b) Kötöttpályás közlekedési területek (KÖk), 
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c) Egyéb közlekedési területek (KÖe) 

 

1.1.3.2 Beépítésre nem szánt különleges területek  (Kb) 

A b.n.sz. különleges területek közös és lényeges jellemzője, hogy a környezetükre gyakorolt hatásuk jelentős 

lehet, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet igényelnek. 

Vác közigazgatási területén az alábbi beépítésre nem szánt különleges területfelhasználási egységek 

kerültek kijelölésre: 

• B.n.sz. állatmenhely területe (Kb-Ám) 

• B.n.sz. bányaterület (Kb-B) 

• B.n.sz. idegenforgalmi terület (Kb-I) 

• B.n.sz. fásított köztér (Kb-Fk) 

 

1.1.3.3 Zöldterületek (Z) 

A környezetminőség javítása érdekében Vác zöldfelületi rendszerét a Településszerkezeti Terv tartalmának 

megfelelően fejleszteni és rendezni szükséges. A zöldfelületi rendszer hatékony és koncepciózus fejlesztése 

a város rangjának, környezeti adottságainak és Településfejlesztési koncepciójának megfelelő zöldfelület-

rendezési koncepció alapján szükséges. A zöldfelületi rendszer fejlesztésének hatékonyságát az alábbi 

rendezési feladatok végrehajtása biztosítja: 

• A meglévő zöldterületek (közparkok, közkertek) - kiemelve a helyi védelem alatt álló Liget és 

minden védett kert területét – funkcionális, kondicionáló és esztétikai értékének megtartásáról és 

fejlesztéséről kertépítészeti rekonstrukciós terv alapján gondoskodni kell. 

• A városi zöldfelületi rendszer fejlesztésének a terv távlatában a legfontosabb eszköze és területe 

a meglévő erdőterületek közjóléti használati lehetőségeinek fejlesztése, a tervezett erdőterületek 

és fásítások megvalósítása. 

• A vonalas létesítményeket (pl. közutak, vasútvonal, felszíni vízfolyások) kísérő fásított zöldsávok – 

közterületen és nem közterületen egyaránt - kialakításával, a meglévők rekonstrukciójával a 

városi zöldháló vonalas kapcsolati rendszerét erősíteni kell, a zöldfelületi rendszer ökológiai 

folyosóként is működő elemeinek köre ezzel gyarapítható, a településrészek ökológiai potenciálja 

növelhető. 

• A védendő lakóterületeket és egyéb érzékeny területeket a zavaró mértékű környezeti hatásoktól 

– megfelelő hely rendelkezésre állása esetén – ún. „biofalak' kialakításával térben el kell határolni. 

A „biofalak' olyan vertikálisan és horizontálisan is térhatároló védő-zöldek, amelyek biológiailag 

aktív zónák, többszintes telepítésű zöldsávok, élőhelyek együttese. A „biofalak” szerves részei a 

zöldfelületi rendszernek. 

• A területfelhasználás jellegétől függően az egyes létesítmények telken belüli kötelező 

zöldfelületeinek előírások szerinti kialakítása (a legkisebb zöldfelületi fedettség és beültetési 

kötelezettség biztosításával) - különösen az intenzív fásításra meghatározott lakóterületeket, 

valamint kerteket - és a rendszeres, szakszerű fenntartása szükséges a városi zöldfelületi rendszer 

minőségi működéséhez. 

• A meglévő zöldterületi létesítményeket a terv tartalmának megfelelően meg kell tartani és az új 

beépítésre szánt területfelhasználási egységek területén a szükségletek szerint (pl. kondicionáló 

hatás, közcélú rekreációs funkcionális szerep, a beépítés tagolása, stb.) újabb zöldterületi 

létesítményekkel kell bővíteni. A tervben meghatározott, városi környezet kondicionálásában 

jelentős szerephez jutó, új zöldterületi létesítmények: 

• A tervezett Kőhíd úti lakópark környezetében új városi és lakónegyed szintű közpark a Felső-

Gombás patak torkolatánál 
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• A DDC-kikötő szükségszerű fejlesztése mellett és a csatlakozó üzemi területek (kavicskotró, 

betonelem-gyártó) területének megszüntetésével, illetve környezetrendezésével egy új, 

tervezett városi közpark valósítható meg a Szérűskert alatti Duna parton 

• A Papvölgy lakóterület nyugati határán tervezett lakónegyed szintű közpark 

• A Burgundia városrész előtti Duna-szakaszon tervezett városi közpark 

• A Derecske belterület északi részén tervezett lakónegyed szintű közpark 

• A Településszerkezeti Terv szerinti egyes területfelhasználási egységeken belül, a szabályozási 

tervek keretében meghatározható közterületi zöldfelületek, közkertek. 

Új zöldterületi létesítmények, zöldsávok kialakítása, meglévők felújítása kertépítészeti terv alapján 

szükséges. A városi jelentőségűnek minősíthető zöldterületi létesítmények tervezését nyilvános tervpályázat 

kiírásával célszerű megalapozni.  

Vác közigazgatási területén az alábbi zöldterületi kategóriák kerültek kijelölésre: 

• Közkert (Zkk), 

• Közpark (Zkp) 

 

1.1.3.4 Erdőterületek (E)  

A város területén új erdőterületek alapvetően környezetvédelmi céllal létesültek, illetve alkalomszerűen 

bővülnek. A területi növekedésen túl az erdők közjóléti szerepének erősítése a gazdálkodás, a környezet- 

és természetvédelem érdekeivel összehangoltan támogathatók. 

A településszerkezeti terv a város 2000-ben elfogadott erdőfejlesztési koncepciójának javaslatait a korábbi 

egyeztetéseknek megfelelő módon és mértékben tartalmazza. A beépítésre szánt területeken, valamint a 

hagyományosan építési lehetőséggel rendelkező kertek területén az építési lehetőség meghagyásával a 

nagy területhányadú, kötelezően megvalósítandó intenzív fásítással – beültetési kötelezettség - lehet az 

erdőfejlesztési koncepció elveit érvényesíteni. A vasúti közlekedési területeken belül a kialakult fás 

területeket övezeten belüli fásításként meg kell őrizni. 

Az ártéri erdők és erdősült vízmedrek megőrzéséről a természetvédelem érdekérvényesítése mellett kell 

gondoskodni. 

A mezőgazdasági tájfásítás meglévő elemeit meg kell tartani. A mezőgazdasági területeket tagoló és 

védő fasorok, védősávok rendszerét a hiányzó elemekkel ki kell egészíteni. Új fásított zöldsávokat, 

ökofolyosókat, értékes élőhelyeket kell kialakítani. 

A környezetet zavaró létesítmények körüli meglévő, illetve létesítendő védőfásítások jelentős elemei a 

városi zöldfelületi rendszernek. Ezek a következők: 

• A DDC körüli erdők 

• A bánya-rekultivációhoz kötődő fásítások (Csata-dűlő-kavicsbánya, Naszály-kőbánya, 

agyagbánya) 

• A gazdasági területek környezetében létesülő védőfásítások (Déli iparterület, stb.) 

A tervezett erdőterületeknek köszönhetően a terv az országos erdőállomány nyilvántartásban lehatárolt 

erdőterületnél nagyobb erdő területfelhasználási területbe sorolt területet határol le. 

Jelen módosítás keretében a kijelölt erdőterületek felülvizsgálatára is szükség volt a Magyarország és egyes 

kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban. 

Vác közigazgatási területén az alábbi erdőterületi kategóriák kerültek kijelölésre: 

• Véderdő (Ev), 

• Egyéb erdőterület (E) – közjóéti és gazdasági célú erdők 
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1.1.3.5 Mezőgazdasági területek (M) 

• A mezőgazdasági területeket érintő változtatási szándékok közül általában támogatható a 

gyümölcs- és szőlőtelepítés, a gyenge minőségű szántóterületek művelési ág változtatása 

gyepgazdálkodásra, esetleg erdőtelepítésre. Az 1-4 talajminőségi osztályokba tartozó 

mezőgazdasági területek a Településszerkezeti Terv szerint továbbra is a mezőgazdasági 

területfelhasználási egységbe tartozó területek. Mezőgazdasági mintagazdaságok létesítésének 

szándékát támogatni kell. 

• A gyepek és a nádasok használatát a természeti értékek védelmének alá kell rendelni, 

használatuk szabályozásához természetvédelmi kezelési terv készítését kell önkormányzati 

eszközökkel támogatni. A természeti területként jelölt mezőgazdasági területek használatát a 

természetkímélő művelésnek, illetve a természetvédelem kezelési előírásainak megfelelően kell 

meghatározni. 

• A kertek területén a helyi építésszabályozással tartósan biztosítani kell, hogy az elsődleges 

mezőgazdasági területhasználat megmaradjon és az üdülés, illetve a lakófunkció továbbra is 

másodlagos/járulékos hasznosítást jelentsen. 

• A külterületen a mezőgazdasági ingatlanok vezetékes vízellátása a környezetvédelem és a 

tájvédelem érdekében a továbbiakban csak a szennyvíz-ártalmatlanítás egyidejű megoldásával 

együtt engedélyezhető. A mezőgazdasági területeken a szennyvíztisztítás alternatív ökológiai 

lehetőségeit a szakhatóságok véleményének figyelembe vételével támogatni kell. A nitrátos 

talajú és más szempontból degradált mezőgazdasági területek rehabilitációját kezdeményezni 

és segíteni kell. 

• A mezőgazdasági övezetekben a gazdasági épületekkel együtt létesülő lakóépületek 

építéshatósági engedélyezésénél is figyelembe kell venni a környezeti adottságokat, a meglévő 

kedvezőtlen környezeti hatásokat.  

Jelen módosítás keretében a kijelölt mezőgazdasági területek felülvizsgálatára is szükség volt a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival 

összhangban. 

Vác közigazgatási területén az alábbi mezőgazdasági területi kategóriák kerültek kijelölésre: 

• Általános mezőgazdasági terület (Má), 

• Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

 

1.1.3.6 Vízgazdálkodási területek (V) 

A Településszerkezeti Terv a vízgazdálkodási területek, a vízbázisok védelmének feltételeit biztosító 

területfelhasználást javasol. A beépítésre szánt fejlesztési területeket csak a környezetvédelmi elvárásoknak 

megfelelő infrastruktúra ellátás mellett lehet igénybe venni. 

A patakok, állóvizek medrét és a hozzájuk tartozó parti sávokat, mint ökológiai folyosókat, vizes élőhelyeket, 

a biológiai aktivitásukat, tájkép és rekreációs értéküket növelő módon kell rendezni, illetve a 

vízminőségüket javítani, aminek érdekében tájrehabilitációs terveket kell készíteni és megvalósítani. A 

felszíni vízelvezetés rendszerének korszerűsítésével és a szennyvíz-ártalmatlanítás környezetkímélő 

megoldásával mentesíteni kell a felszíni vizeket a szennyeződéstől. 

A felszíni vízelvezetés rendszerének korszerűsítésével és a szennyvíz-ártalmatlanítás környezetkímélő 

megoldásával mentesíteni kell a felszíni vizeket a szennyeződéstől. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

érdekében a felszíni vízelvezetés korszerűsítésére, az elkészült szakanyagok felhasználásával és az érintett 

szakhatóságok bevonásával, átfogó programot kell kidolgozni. A feladat végrehajtására az önkormányzati 

költségvetésből célfeladatként megjelölt összeget kell elkülöníteni, melyeket pályázatokkal lehet 

kiegészíteni. 
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1.1.3.7 Természetközeli területek (Tk) 

Az Erdőprogram táj- és környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata természetközeli területkijelölést tesz 

lehetővé azokon a tervezett területeken, ahol a táj- és környezetvédelem érdekei szerint ez a 

területhasználat indokolt. 

 

1.2 TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A város kialakult tájszerkezetét alapvetően meghatározza földrajzi, Dunakanyari fekvése, felszíni 

változatosságának gazdagsága, az erre illeszkedő vízrajzi viszonyok és növényi borítottság, az élővilág, a 

folyómenti- és erdő területek által dominált tájhasználatok. Emellett megemlítendők a település 

mezőgazdasági termőhelyi adottságai is, amelyek szerepe az utóbbi évtizedekben fokozatosan csökkent. 

A tájhasználat szempontjából jelentős a nyilvántartott termőterületek aránya. A termőterületen belül 

körülbelül ~1/3 – 2/3 az erdőterületek és a mezőgazdasági területek aránya. Az erdősültség alacsonyabb 

a vonatkoztatási (járási, megyei) átlagoknál. A mezőgazdasági területen uralkodó a szántó, kevés a rétek 

és gyepek (R+L) aránya, elenyésző a nádas terület. Jelentősnek mondható viszont az ültetvények területe 

(gyümölcsös + szőlő) és a kert terület. Ehhez hozzájárul a valamikori magas zártkerti arány. 

A módosítások jellege, mértéke és összterülete nem éri el azt a szintet, amely táji szinten is számottevő lenne. 

A tervmódosítás a kialakult tájszerkezetben, a tájhasználati módok eloszlásában és arányaiban nem okoz 

változást, a fent összefoglalt tájszerkezet marad fenn. 

Vácot számos táji – természeti védettségi kategória érinti. Ezek lehatárolását a TSZT tervlap is tartalmazza.  

 

1.3 ÖRÖKSÉGVÉDELEM  

1.3.1 A település védendő épített értékei 

1.3.1.1 Az építészeti örökség védelme 

Az országos védelem elemei: 

Az országos védelem alatt álló műemléki jelentőségű területen, illetve az ehhez kapcsolódó műemléki 

környezet területén, valamint az egyedi védelem alatt álló épületeken, építményeken és ezek műemléki 

környezetén belül a hatályos műemlékvédelmi törvény szerinti védelmet kell biztosítani. 

Az MJT és a műemléki környezetek jogszabályban pontosítva rögzített területi lehatárolásáig a 

Településszerkezeti Tervben kijelölt területet kell figyelembe venni. A műemléki környezetek lehatárolása 

szabályozási tervben pontosítható, illetve módosítható. A jogszabályi rögzítést követően a lehatárolást a 

településrendezési tervekben át kell vezetni. 

A műemléki jelentőségű terület kibővítendő - elkészítendő értékvizsgálat alapján - a Belváros teljes - azaz 

az ún. „szilvamag” – területére. 

A műemlékek hatékony védelme érdekében a fentiek szerint kibővített MJT területére szigorúbb és 

részletesebb övezeti és építési előírások fogalmazandók meg. 

A kulturális örökség részét képező régészeti emlékek védelmét a hatályos jogszabály szerint kell biztosítani. 

A Településszerkezeti Tervben rögzített nyilvántartott és védett régészeti lelőhelyek védelmét a szabályozási 

tervekben és az építési hatósági munkában érvényesíteni kell. 

Az alacsonyabb szintű védelmi elemek  

A Szabályozási terven és a város településképi rendeletében kerültek feltűntetésre. 
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1.3.1.2 A természeti értékek védelme 

Az országos és helyi védelemmel védett és védelemre tervezett területeken csak olyan – a 

területfelhasználási terv szerinti - területfelhasználási mód, illetve tényleges területhasználat 

engedélyezhető, ami a természeti értékek megőrzését, védelmét lehetővé teszi. 

Az országos védelemmel védett Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozónak jelölt területeken, valamint a 

tervezett Nyugat-Cserhát Tájvédelmi Körzethez tartozó területein, valamint minden helyi védett és helyi 

védelemre tervezett területen a területhasználatot és az építést az értékvédelem érdekeinek alá kell 

rendelni. A tervezett Nyugat-Cserhát Tájvédelmi Körzethez tartozó területek közül a Naszály és a Gyadai-

rét Természetvédelmi Terület értékvédelme a helyi védelem eszközeivel már jelenleg is biztosított. A 

tervezett Nyugat-Cserhát Tájvédelmi Körzethez tartozó, ezen kívüli, országos védelemre tervezett területek 

értékvédelméről a HÉSZ kereti között és a helyi védelem jogintézményével, valamint a Természetvédelmi 

Szakhatóság jogkörgyakorlásának segítésével lehet gondoskodni. 

A Vác közigazgatási területén lévő NATURA 2000 területek természetvédelmi érdekeket is szolgáló 

használatát a településrendezés eszközeivel is alkalmazni kell, aminek a város településrendezési terve a 

szándékok szerint eleget tesz. 

A természetközeli állapotú területeken (természeti terület) - az ember által csekély mértékben befolyásolt 

élőhelyek, tájrészletek – a területhasználat módosítása, építéssel összefüggő tevékenységek csak a 

természet védelméről szóló törvény előírásai szerint, a Természetvédelmi Szakhatóság hozzájárulásával 

végezhető. 

A természeti értékeket számbavevő szakértői tanulmányok, szakhatósági adatbázis helyi adatai, valamint 

a kiegészítő helyszíni vizsgálatok és további szakértői egyeztetések alapján a terv távlatában helyi 

védelemre javasolt területek használatát a természetvédelem érdekeinek megfelelően kell meghatározni. 

A védett természeti területek kezelése és fenntartása a már elkészült természetvédelmi kezelési tervek 

alapján történjen. A hiányzó kezelési tervek elkészítését önkormányzati eszközökkel is segíteni kell. A védett 

területek környezetében pufferzónát kell kijelölni. A területtel nem védhető természeti értékek védelméről 

az önkormányzat értékvédelmi tervében kell gondoskodni. 

A szántóföldi művelésre, illetve a gyepgazdálkodás számára meghatározott, gyenge termőhelyi 

adottságú területek beépítésre nem szánt részén a természet védelméről szóló törvény tájvédelemmel 

foglalkozó előírásait érvényesíteni kell. 

A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok védelme érdekében tiltani 

kell a zöldmezős beruházások terület igénybevételét, valamint a földprivatizáció és kárpótlás során 

magántulajdonba juttatott mezőgazdasági hasznosítású területek „mértéktelen és léptéktelen” 

nagyságrendben történő építési telekké alakítását, illetve engedély nélküli beépítését, a biológiailag aktív 

felületek csökkenését, a lehetséges ökológiai folyosók és élőhelyek megszűnését. 

A természeti területek használata és fejlesztése során természetkímélő hasznosítási módok 

figyelembevételével biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai-, természeti értékeinek, a tájra jellemző 

természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. 

 

1.4 A KÖZLEKEDÉS 

Vác térségét érintő gyorsforgalmi úthálózati fejlesztések: 

• az M2(2/A) sz- főút autóúttá bővítése a Kosdi csomópontig baloldali (a város felőli oldalon), 

míg attól az Északi csomópontig jobboldali útpályaépítéssel tervezett, valamint 

• az északi csomóponttól az M2(2/A) továbbépítése gyorsforgalmi útként  

Országos főutak: 

• A 2. számú és a 12. számú főutak a jelenlegi nyomvonalon maradnak. 

• Tervezett új útvonal a Váci Duna-híd – Gödöllő irányú főút 
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Országos mellékutak  

• A 2104 jelű Vác-Gödöllő, annak módosított nyomvonala a vasútvonalak különszintű 

keresztezésével 

• A 2106 jelű Rádi ök. út – Deákvári fasor a jelenlegi nyomvonalon marad 

• A 21117 jelű Kosdi bekötő út (Kosdi út-Honvéd utca) 

• 12303 jelű Barabás utca – Liszt Ferenc sétány (komp)  

• A 21113 jelű Vácduka bekötő út 

• 21319 jelű vasútállomáshoz vezető út 

Települési gyűjtő utak: 

• Gombási út, - a tervezett Gombási csomópont felől – egyrészt a Lehár Ferenc utcára leágazva, 

másrészt a megszűnt laktanya északi oldalán tervezett út, a Szent Mihály-hegy keleti oldalán 

visszatérve a Hóman Bálint útra, tervezett különszintben keresztezve a vasutat 

• Pap Béla út - Dózsa György út – Köztársaság út –Szent János utca 

• A déli iparterületet keletről feltáró út a Szent László út és a Gödöllői 2104 jelű út között, valamint 

azt a tervezett Duna-hídhoz vezető útra 

• Budapesti főút – Köztársaság út, a Március 15. téren áthaladva csillapított forgalmú 

kialakítással, illetve a Pap Béla utcán túl a Németh László utca, és annak tervezett összekötése 

az Építők útjával a 2-es útig 

• Ady Endre sétány – József Attila sétány és a folytatásában tervezett, a Budapesti főútra 

visszakötő út a Duna-parton csillapított forgalmú kialakítással 

• Petróczy utca – Konstantin tér – Báthori utca 

• Szent János utca – Zrínyi utca – Naszály út – Újhegyi út – Ambró utca - Telep utca - A 

Papvölgyet, Altány-dűlőt, és Bácska-dűlőt, valamint a Törökhegyet és a kórház környékét 

feltáró utak 

• A Szent Mihály-hegy távlati lakóterület-fejlesztéséhez a terület északi részén tervezett út 

visszakötve a Huszár utcai átjáróba, illetve ezen út összekötése a DDC átjárón keresztül a 2-es 

útra. A déli területen a Szent László út (2 számú út) és az iparterület között 

• Új gyűjtőút kiépítése a vasútvonallal párhuzamosan a déli vállalkozási és ipari területek mentén 

kiépülő főútra, a Gödöllői úttól a „Forte”-terület széle mentén haladva a vasútvonallal, a Rádi 

útra történő csatlakozással és ennek folytatása a Rádi úttól tömbfeltárással - a vasút és a 

Tungsram között haladva, a Honvéd utcát különszintben keresztezve a vasúttal párhuzamosan 

a Naszály útig, majd onnan ismét a vasúttal párhuzamosan haladva a Vöröskereszt sort érintve 

a Hóman Bálint útig 

• Az Avar utca a Vám útra kapcsolódva 

• Új gyűjtőút a Deákvár-Törökhegy irányában a Gödöllői (2104 jelű) útig 

 

Különszintű kereszteződések 

Tervezett különszintű közúti-vasúti kereszteződések: - A Hóman Bálint út vonalán 

• A Rádi úton (2106 j út) 

• A Gödöllői úton (2104 j. út) 

Tervezett különszintű közúti csomópontok: 

• a Gombási csomópont az M2(2/A) úton (a tervezett gyorsforgalmi úton) 

Tervezett forgalomcsillapított övezetek: 

• a Rádi út – Honvéd utca – vasútvonal – Luxemburg utcák által határolt terület 

• az Ambró Ferenc utca – Sövény utca - Berkes András utca – Bimbó utca által határolt terület 

• a Gombási út – Szélső sor - a volt laktanya által határolt terület 
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• a Dr. Csányi László krt. – Rádi út – Magyar utca – Damjanich János utca – Nagymező utcák 

által határolt terület 

• a Tabán városrész (a Köztársaság út – Barabás Miklós utca – Liszt Ferenc sétány – Eszterházy 

Károly utca által határolt terület) 

Tervezett körforgalmú csomópont: 

• Rádi út – Vásár utca csatlakozása 

1.4.1 Közösségi közlekedés 

Vasúti közlekedés 

A 70. számú vasútvonal: Vác vasútállomás korszerűsítése megtörtént, a Vác – Szob szakasz felújítása 

keretében tervezett északi vasúti megálló a Huszár utcai átjáró térségében 

A 71. számú veresegyházi vasútvonal ívkorrekciója a 2104 jelű út különszintű keresztezésénél 

Autóbuszközlekedés 

A helyközi és helyi autóbuszpályaudvar a vasútállomás közelébe helyezendő el, intermodális csomópont 

kialakításával, a helyi autóbuszvonalak számára szükséges külső fordulóknak helyet kell biztosítani. 

Légi közlekedés 

A meglevő, kórház melletti helikopter-leszálló hely megtartandó, áthelyezendő a kórház területére a 

sürgősségi ellátás bejáratához. 

Vizi közlekedés 

A magyarországi Duna-szakasz víziközlekedésének fejlesztésével párhuzamosan Vác közigazgatási 

területén is biztosítani kell az igényeknek megfelelő személy- és teherszállítási kikötési pontokat, különösen 

a Dunakanyari idegenforgalmi fejlesztésekből fakadó igényekre. 

Váci Rév: meglévő és működő kompkapcsolat, ami a Szentendrei-sziget megközelítését biztosítja. 

Kerékpáros közlekedés: 

• Az országos kerékpárút törzshálózat Vácot érintő része a „Felső-Dunamente kerékpárút (6 jelű 

Euro VeloR)” néven: Pilismarót-Szob-Nagymaros-Verőce-Vác-Göd-Dunakeszi-Budapest 

• A Vác-Gödöllő-Gyöngyös regionális kerékpárút 

• A Vác-Hatvan regionális kerékpárút 

• A városi kerékpárúthálózat és B+R a Közlekedési Koncepció szerint 

Gyalogos közlekedés: 

A rév és a vasútállomás között gyalogos utca alakítandó ki a tömegközlekedés kiváltásának megoldásával 

(a 21319 jelű állomáshoz vezető út kategóriájának megszűnése feltétével) 

Parkolás: 

Többszintes parkológarázsok a volt „Senior” tömb átépítésénél 
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1.5 A KÖZMŰELLÁTÁS 

A közműellátás fő szabályai: 

1. A meglévő és tervezett közművezetékek nyomvonalának helyét (közterületen, vagy a 

vízbázisokra, vízmű kutakra és egyéb forrásokra, kutakra megállapított hidrogeológiai szolgalmi 

jog bejegyzésével) biztosítani kell. 

2. A távlatban is működő Buki-szigeti északi vízbázis hidrogeológiai védőövezeteinek területét, 

valamint a Vác D-i (Forte) vízbázis védőterületét „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről” szóló Korm. rendelet előírásai szerint 

védeni kell, és be kell tartani a (KTVF. 44856-1/2013. Vízikönyvi szám: D.2/2/821) kijelölő 

határozatban szereplő korlátozásokat.  

3. A település az ivóvízbázis védelmi célprogramba bevont üzemelő és távlati vízbázisok, 

valamint a fokozottan érzékeny vízminőség védelmi területekhez tartozik, ezért Vác települési 

szintű szennyvízelvezetésének elválasztott rendszerű közcsatornával történő teljes körű 

megoldását és a szennyvizek tisztítótelepen történő kezelését a fejlesztési területeken keletkező 

szennyvizek esetén is meg kell oldani. 

4. A település hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a 

település városias beépítésű területein a csapadékvíz elvezetésére a távlatban zárt 

csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített, illetve beépítésre 

szánt területeken. (A beépített, illetve a beépítésre szánt területen a meglevő nyílt árkos felszíni 

vízelvezetés az útburkolat kiépítéséig, illetve a már burkolt utak soron következő 

rekonstrukciójáig fennmaradhat. A település városias beépítésű területein a szilárd burkolat 

építésével egyidejűleg kell a zárt csapadékvíz csatornát kiépíteni.) 

5. A településesztétikai és területgazdálkodási szempontok érvényesítése érdekében az utak 

szilárd burkolatának ki- és átépítésekor a beépített és beépítésre szánt területeken törekedni 

kell arra, hogy az új (120 kV-ig a nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) 

villamosenergia ellátási és távközlési hálózat kiépítése és a meglevő hálózat rekonstrukciója 

földkábeles elhelyezéssel valósuljon meg. Az új villamosenergia-ellátási és távközlési hálózatok 

kiépítését földkábeles elhelyezéssel kell megvalósítani. (A földfeletti vezetés átmenetileg 

fennmaradhat a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékek közös oszlopsoron 

való vezetésével.) 

6. A kábeltévé további kiépítése földkábelhálózattal a városképvédelem érdekében 

megoldandó feladat. A használaton kívüli kábelhálózatot el kell távolítani. 

1.5.1 VIZIKÖZMŰVEK 

1.5.1.1 Vízellátás  

Vác város közműves vízellátását a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt biztosítja. A város vízellátása 100 

%-osnak tekinthető. A víztermelés vízbázisok kapacitását a DMRV Zrt. adatszolgáltatása alapján adjuk meg. 

Vízbázisok kapacitása, kitermelhető víz elméleti mennyisége: 

Vác, Buki-szigeti vízbázis kapacitása, kitermelhető víz elméleti mennyisége: 8 000-10 000 m3/év (Duna 

vízállástól függően). Jelenleg engedélyezett kitermelhető víz mennyiség: 880 000 m3/év, visszainjektált 

vízmennyiség: 180 000 m3/év. Hidrogeológiai védőidomot, védőterületet kijelölő határozat: KTVF 44856-

1/2013. 

Vác, FORTE és Deli Vízbázisok kapacitása, kitermelhető víz elméleti mennyisége: 20 000-24 000 m3/év (Duna 

vízállástól függően). Vác, FORTE Vízbázis: jelenleg elhanyagolható mértékű ipari víztermelés folyik. Vác, Déli 

Vízbázis: tartalék ivóvízbázis (1981 óta üzemen kívül), üzembe helyezés teljes rekonstrukciót igényel. 

Vác városának szolgáltatott ivóvíz mennyiség:  

• Lakossági: 1 138 925 m3/év 

• Gazdálkodó szervezetek: 829 001 m3/év 
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• Intézmények: 4 389 m3/év 

Vác település a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség védelmi területen fekvő település, „a felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII. 21.) 

számú Korm. rendelet 2. számú melléklete, valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján. 

Vác város vízellátó hálózata körvezetékes formában épült ki. A fővezetékek DN 400, DN 300, DN 250 mm-

es átmérőkkel épültek ki. A városközpontban több helyen, valamint a fővezetékek régi építésű, anyaguk 

általában nem korszerű, azbesztcement, mely koránál fogva is meghibásodásra, mai útterhelések mellett 

csőtörésre hajlamosak. Közmű-rekonstrukciók során korszerű KPE, göv csövekre kell átépíteni. Az új 

beépítéseknél a vízellátó hálózat a korszerűnek számító, előbbi időszakban KM-PVC, majd KPE csövekből 

épülnek. 

Vácon 1928-tól van vezetékes ivóvízellátás, ami később egy regionális vízellátó rendszer részévé vált. 

A város ivóvízhálózata három helyről kapja a vizet:  

• a verőcei és Buki-szigeti vízbázisról illetve 

• a fővárostól vesz át, 

ezért az elmondható, hogy vízkészlet szempontjából egyik legbiztonságosabb a rendszernek tekinthető, 

mintha csak egy vízbázis lenne (természetesen vízátadás is van Vácról). 

A klímaváltozás okozta csapadék-viszonyok kihatnak a Duna vízállására, amely jelentősen befolyásolja a 

vízkitermelés minőségét. Magas vízállásnál jobb vízminőség viszont a baktériumok száma megnő. Az 

alacsony vízállás vízkitermelés mennyiségi problémákat okozhat, de ez nem jellemző. 

A romló vízminőség következménye a megfelelő vízkezelési technológia alkalmazása, amely magas 

beruházási és üzemeltetési költséggel jár, ami tovább drágítja a víz díját. 

Fontos a vízbázisok folyamatos monitorozása, hogy figyelemmel lehessen kísérni a vizek minőségét, illetve 

ha bármilyen szennyezés éri a vízbázist azonnal be lehessen avatkozni. 

Vácon ivóvízként a talajvíz nem használható, mert nitráttal (NO3-al) szennyezett (több kútból vett 

mintavétel bizonyítja). A NO3 szennyezettség okai:  

• a közműves vízellátást nem követte - kivétel a városközponti területek - azonnal a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, 

• a lakosság a szennyvízcsatorna kiépülése előtt a talajba, felhagyott kutakba vagy rosszul 

megépített szennyvízszikkasztó aknákba szikkasztotta a szennyvizet. 

Az ivóvízigények csökkentésének lehetőségével a napi 125 l/fő∙d átlagos fajlagos napi ivóvízigény 30-35 

l/fő∙d-al csökkenthető (víztakarékos WC-vel, fojtással kialakított vízcsappal, önzáró szeleppel, mosó-, illetve 

öblítő gépekkel és takarékos magatartással), 90 -100 l/fő,d-re. Az ivóvíz-felhasználás (90 l/fő∙d) tovább 

csökkentési Az ivóvíz-felhasználás (90 l/fő∙d) tovább csökkentési lehetősége a csapadékvíz felhasználás 

lehet. 

A beépítés-fejlesztésekhez, ahol új közterület kerül kiszabályozásra csak közüzemi hálózattal lehet a 

vízellátást biztosítani. A városközpontban az azbeszt cement anyagú vezetékek cseréjével kell számolni 

rekonstrukciók esetén, illetve a régi szintén azbesztcement anyagú fő-, és elosztóvezetékek 

rekonstrukciójával kell számolni, és korszerű KPE, vagy göv csövekre kell átépíteni. A jelentősebb 

iparterületek kommunális és tűzi-vízigényének biztosítása érdekében DN 150, DN 200 m-es KPE 

gerincvezetékekkel.  

Az ellátó hálózat felbővítése és korszerűsítése szükségessé válhat. 

 

1.5.1.2 Szennyvízelvezetés 

Vác város szennyvízelvezetését és tisztítását a Duna Menti Regionális Vízművek Zrt. (DMRV Zrt.) végzi. a 

szennyvíz-elvezetés szinte az egész városban megvalósult. 
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A szennyvíztisztító-telep Vác város déli részén a 2. sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna 

bal partján. A tisztított szennyvíz befogadója a Duna 1677 fkm szelvénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 

regionális feladatokat lát el, ezért Vácon kívül még tíz település szennyvizét tisztítja. A város ipari szennyvizeit 

is fogadja a telep. Az ipari kibocsátók megfelelő előtisztítás után engedik be a közcsatornába a 

szennyvizet, majd közcsatornán keresztül kerül a szennyvíztisztító-telepre. A regionális rendszerhez tartozó 

települések csatornahálózata „elvileg” elválasztott rendszerű (csapadékvíz nem terhelheti a telepet). 

Néhány utcában azonban még előfordul a csapadék csatorna és a szennyvízcsatorna keveredése illetve 

az illegális rákötések, amik jelentősen megnövelik a telep terhelését. 

Vác szennyvízcsatorna hálózatának a befogadója a Váci szennyvíztisztító telep, mely biztosítja a keletkező 

szennyvizek fogadását és tisztítását. A tehermentesítés érdekében nagy jelentőségű a város csapadékvíz-

gazdálkodásának bevezetése még annak ellenére is, hogy a szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat 

elválasztott. A szennyvízelvezető-hálózatot a szennyvizeken kívül az alábbi tényezők terhelik: 

• idegenvíz a magas talajvízállás miatt (infiltráció), 

• szabálytalan csapadékvíz bekötések az ingatlanokról. 

Vác város település ellátását biztosító szennyvízcsatorna hálózatra rá nem kötött ingatlanok házi 

bekötésének megvalósítását szorgalmazni kell. Ez az elmúlt időben pozitív irányt mutat. El kell készíttetni a 

gazdaságosan nem csatornázható területeken a Települési Szennyvíz Programot annak érdekében, hogy 

ahol a talajvízállás is lehetővé teszi az egyedi biológiai szennyvízkezelés után a szennyvízelhelyezést 

beszivárogtatással lehessen megoldani. 

A többletvizek az energiafelhasználást is növelik a telepen és az átemelő létesítményeknél. Az 

energiafelhasználás mérséklése a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentését 

eredményezi, és ez által, mérsékelni lehet a lakossági szennyvízdíj árat is. A szürke szennyvizek 

szétválasztásával további energiafelhasználás csökkenthető, mert kevesebb szennyvízhozamot kell 

elszállítani. 

Az elválasztott rendszer ellenére a hazai műszaki kultúra, és gazdasági okok azt eredményezik, hogy a 

szennyvízcsatornákban és így a szennyvíztisztító telepen jelentős idegenvíz hozzáfolyás keletkezik. Ez a 

körülmény nagy csapadékok esetén a szennyvíztisztító telepen komoly technológiai problémákat 

okozhatnak. Ebből következik, hogy az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornából a telepre érkező hozam 

egyértelműen függ a csapadék intenzitásától. 

Az idegenvizek lehető legnagyobb mértékű csökkentése az alábbi módszerekkel érhető el: 

• szennyvízcsatornák és aknák tömítetlenségeinek kiküszöbölésével, 

• a telkek drain rendszereinek lekapcsolása a köz-, illetve becsatlakozó csatornákról, 

• épületek és utcai víznyelők csatornákra való illegális bekötéseinek megszüntetésével, 

• az elválasztott rendszer csapadékvíz-csatornájából a szennyvízcsatornába vezető túlfolyók 

lezárásával, illetve 

• a patakok, árkok és források leválasztása a csatornahálózatról. 

Szükséges az idegenvizek teljes körű megfigyelése, vizsgálata (pl.: szennyvíztisztító telepen hozamérésekkel, 

víz-zárósági vizsgálatokkal a hálózaton stb.). A műszaki vizsgálatok mellett, nagyon fontos lenne a hatósági, 

önkormányzati segítség az üzemeltető részére, mivel városi érdek, hogy minél gazdaságosabban tudjon 

üzemelni a szennyvízelvezetés és tisztítás egységes rendszer. 

Zárt tározóval-szippantással megadott ingatlanok száma: 

A településen lévő vízbekötéssel rendelkező, de nem csatornázott fogyasztók száma: 1616 db, mely 

jelentősnek tekinthető. Feltétlen foglalkozni kell a már jelzett egyedi biológiai szennyvízkezelés utáni - ahol 

a talajvízállás is lehetővé teszi - szivárogtatással megoldható a szennyvízelhelyezést.  

Szennyvíztisztító-telep kapacitása: 

A szennyvíztisztító-telep Vác város déli részén a 2. sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna 

bal partján. 
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A tisztított szennyvíz befogadója a Duna 1667 fkm szelvénye, sodorvonali bevezetéssel. 

A telep regionális feladatokat lát el, feladata Vác, Sződliget, Kosd, Szendehely, Verőse, Kismaros, Szokolya, 

Nagymaros, Visegrád, Dömös, Pilismarót települések csatornázott területein keletkező összegyűjtött és 

átemelt szennyvizeinek a fogadása, mechanikai, biológiai és III. fokozatú tisztítása. 

A technológiai folyamat során keletkező iszapok kezelése, stabilizálása, víztelenítése. 

1.5.1.3 Csapadékvíz-elvezetés 

Vác város csapadék elvezetéséről a település területén vegyes rendszerű elvezető hálózat gondoskodik. 

Részét képezik a kisvízfolyások, árkok, valamint elsősorban a városközpont területén található zárt 

csapadékvíz csatornák. 

A klímaváltozás vonatkozásában a legérintettebb vízi közmű a csapadékvíz-elvezetés, azaz nagy hangsúly 

helyeződik a csapadékvíz-gazdálkodásra. A csapadékvíz mennyisége összességében csökkeni fog a 

jövőben az aszályos nyarak miatt, azonban egy-egy csapadékesemény nagyobb intenzitással jelentkezik. 

Ezek a heves záporok, zivatarok hosszabb idejű mértékadó terhelést eredményeznek a csapadékvíz 

elvezetésben, ugyanakkor a száraz időszakok vízpótlására a tárolás, a vízvisszatartás válik szükségessé. A 

tárolás megoldásai: 

• csapadékvíz-elvezető rendszeren (átfolyásos), 

• túlfolyásos, vagy 

• ülepítő típusú tárolók (befogadóba vezetés előtt célszerű elhelyezni a hordalék visszatartása 

miatt), 

• zöldterületekre vezetés (javítja a mikroklímát), 

• tetővizek tárolása telken belüli (pincében, földben vasbeton, műanyag tartályok) un. „in situ” 

csapadéktárolókkal. 

A burkolt felületeken, például parkolóknál, célszerű szivárgó burkolatokat alkalmazni, továbbá a 

járdaszigetek, vasúti pályák zöldterületként való kialakításával csökkenteni lehet a lefolyó csapadékvizet, 

zöldtetők és zöldfalak kiépítésével pedig növelni lehet a párologtatást, a levezetendő csapadékhozam így 

mérsékelhetővé válik. 

Nagy jelentősége van annak, hogy a külterületről érkező csapadékvizeket távol tartsuk a belterületi 

csapadékvíz-elvezető hálózattól ugyanis így megelőzzük a további terheléseket és az estleges károkat. 

A burkolt útfelületek elterjedésével a nyílt árkos csapadékvíz-elvezetést felváltotta a zárt 

csapadékcsatorna-hálózat melynek hossza: 85 km. Elvétve azért még találhatók a városban nyílt árkos 

csapadékíz-elvezetők. A csapadékvíz-hálózat az önkormányzat tulajdonában van és a Váci Városfejlesztő 

Kft. végzi a fenntartását, üzemeltetését. A csapadékcsatornára a városban számos magánszemély és ipari 

egység kötött rá, mivel nem volt más lehetőség a szennyvíz elvezetésére. Ennek köszönhetően a 

csapadékcsatornák egy része szennyvizet is szállít. 

A város csapadékcsatorna-hálózata a Dunába, illetve a Gombás-patakba torkollik, a szállított 

csapadékvíz szennyezettebb a megengedett határértékeknél, ezért az önkormányzat évenként milliós 

nagyságrendű csatornabírságot fizet. Ennek oka egyrészt, hogy a város területein még mindig nem sikerült 

a múlt hagyatékaként jelenlévő szennyvíz és csapadékvíz elvezetését teljesen szétválasztani, másrészt még 

számos ipari egység ereszti illegálisan szennyvizét a csapadékcsatornába. A szennyezők felkutatására 

program készült, melynek alapján évről évre újabb területeket térképez fel a város (Kristóf K., Bíró Gy. 2003).  

Vác legnagyobb része enyhén lejtős – pl. a Deákvár és a Belváros között kb. 20 méteres szintkülönbség van 

–, ami nagy esőzésekkor figyelemre méltó különbség, ugyanis gyors áradások „flash flow” alakulhatnak ki, 

például egy felhőszakadáskor a csapadékvíz hálózat túlterheltté válik, és nem bírja elvezetni a lehullott 

csapadék mennyiséget. 

A Fonó utca csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. 



Vác Város hatályos településrendezési JÓV ÁH AG Y AN D Ó MU N KA RÉ S Z  

eszközeinek módosítása a település több pontján 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 21 

A nagymértékű csapadék megnöveli a szennyvíz- és csatornarendszerek terhelését. Az elvezetendő 

csapadékvíz mennyiségek döntően a város igazgatási területén keletkeznek, a kiépített csapadékvíz-

elvezető árkok, csatornák megfelelő karbantartása, műszaki felújítása fontos. 

A ritkábban előforduló nagy csapadékok esetén a jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszer nem képes 

maradéktalanul teljesíteni a feladatát, tehát a jelenlegi csapadékvíz-elvezető rendszer nem kielégítő 

színvonalú. 

A város azon területein, ahol vízelvezetés hiányában a víz az úttesten, vagy annak szegélyén folyik, jelentős 

hordalékot szállítva magával. További fejlesztési célok a már kiépült úthálózat fejlesztése a csapadékvíz-

elvezetés megoldásával. Nagyobb intenzitású eső esetén a felszínről lefolyó vizet az elvezetésére szolgáló 

hulladékfogó rácsokon összegyűlt hordaléka akadályozza meg, így a felszínen összegyűlő víz más lefolyási 

utat találhat. Megoldásként a rácsok fokszámának ritkítását alkalmazták.  

A városi csapadékvíz-elvezető hálózat folyamatos karbantartása, fejlesztése és a kritikusnak számító pontok 

átépítése.  

Az utóbbi években egyre szélsőség csapadékmennyiséget a városi csatornahálózat nehezen képes 

kezelni. Az Önkormányzat meghatározta a beavatkozási területeket. A szűk eldugult átereszek miatt az 

összegyűjtött esővíz nem képes továbbhaladni és visszaduzzadva veszélyezteti a szomszédos ingatlanokat.  

Itt megjegyzendő, hogy csőátereszek átmérője minimum 40 cm-esnek kell lenni. 

Az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé válásával problémát jelent a megfelelő felszíni vízelvezetés. 

A város felszíni vízelvezetésére a rendezettség jellemző a vízfolyások tekintetében, ahol gyakorlatilag 

megkezdődött a csapadékvíz-gazdálkodás. Erre igen jó példa a Gombás patakon kialakított záportározó. 

A mesterséges csapadékvíz-elvezetés részben hiányzik a város kertvárosi területrészein. A meglévő 

vízelvezető árkok folyamatos karbantartása továbbra is feladat. A csapadékvíz okozta terhelések 

csökkentésére megalapozott intézkedési terv létrehozása szükséges. A csapadékvíz-elvezetés 

megoldatlansága a szennyvízcsatornázást és tisztítást is kedvezőtlenül befolyásolja. 

Az előzőek alapján fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az ingatlanokon belül – lakó-, település vegyes és 

gazdasági területeknél egyaránt - a tetőfelületeken összegyülekező csapadékvizeket zárt tározóban 

javasoljuk összegyűjteni, hogy zápor esetén ne terhelje közvetlenül az út vízelvezető rendszerét. Az 

útrekonstrukciók esetén Vt terület-felhasználású beépítéseknél a nyílt árokhálózatokat zárt felszínközeli 

csapadék csatornákká javasoljuk átépíteni a közterület gazdálkodás - zöldterület és parkoló kialakítás – és 

üzemeltetés érdekében.  

1.5.2 ENERGIAELLÁTÁS 

1.5.2.1 Villamos energia-ellátás 

Nagy-, és középfeszültségű hálózatok 

Vác városát és annak közvetlen környékét a város északi oldalán üzemelő VÁC 120/35/20 kV-os táppont 

látja el. A belváros megtáplálása a VÁC ÉSZAK 35/10 kV-os és a VÁC DÉL 35/10 kV-os városi 

transzformátorállomásokon keresztül történik, míg a külterületek ellátásában részt vesz a SZŐD 120/20 kV-

os táppont is. A belvárosi fogyasztói kört jelenleg alapvetően 10 kV-os kábelhálózat, míg a peremvidékek 

fogyasztóit 20 kV-os szabadvezetéki hálózat táplálja. 

Az elmúlt évekre nézve a várost érintő legjelentősebb fejlesztés a VÁC alállomás 2006-2008. közötti teljes 

felújítása volt. A szabadtéri 120 kV-os berendezés megújulása mellett az elavult beltéri 35 kV-os és 20 kV-os 

elosztó-berendezések épültek át korszerű, két gyűjtősínes kapcsoló-berendezések formájában az 

üzembiztonság és a rendelkezésre állás növelése céljából, továbbá előkészítvén a városi kábelhálózat 20 

kV-ra történő áttérítését, új, 40 MVA-es 120/20 kV-os kisveszteségű, zajszegény gép került telepítésre a 

rekonstrukció során. 

A vizsgált időszakban SZŐD alállomásban a folyamatosan növekedő terhelés mellett az üzembiztonság és 

a rendelkezésre állás növelése céljából, valamint a váci városi kábelhálózat 20 kV-ra történő tervezett 

áttérítésének figyelembevételével beépült a második 40 MVA-es 120/20 kV-os nagytranszformátor. 
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A hálózati munkák súlyát az elosztóhálózatra kívánják áthelyezni az öregedő 10 kV-os városi kábelhálózat 

és kapcsolódó elosztó-hálózati állomási technológiák 20 kV-ra történő áttérítésével, kábelcserékkel és 

állomáscserékkel. Ezért a következő öt éven belül a város középfeszültségű hálózatának jelentős része 

átépítésre kerül. Ezen jelentős fejlesztéssel a hálózatunk Vác várost ellátó szakasza hosszútávon 

fenntartható lesz, biztosítva lesznek az energiaigények kiszolgálása és hasonlóan nagy újabb 

beavatkozásra nem lesz szükség. 

A korábbiakban is problémát okozott a HÉSZ-ben lévő szabályozás, hogy csak föld-alatti berendezés 

telepíthető. Az előbb említett nagy-beruházás sem valósítható meg, ha az állomások cseréjét nem 

engedélyezik BHTR vagy hasonló föld feletti transzformátor állomás típusra.   

Fenti rendszerszintű fejlesztés mentén a VÁC ÉSZAK és VÁC DÉL városi transzformátorállomásokat 

megszüntetik. VÁC DÉL állomás helyén egy minimális helyigényű, korszerű, telemechanizált és táv-

működtethető 20 kV-os kapcsolóállomást terveznek létesíteni. 

Kis-, és közvilágítás 

Vácon a kis és közvilágítású hálózat lég és földkábeles kialakítású. Az ellátás 100 %-osnak tekinthető.  

Az új beépítési területeken a kis és középfeszültségű hálózatokat belterületen földkábeles, míg külterületen, 

tanyák ellátásánál légkábeles formában kell kiépíteni. 

A közvilágítás a település nagy részén fejlesztésre szorul. A Város Önkormányzata a pályázat révén az 

elkövetkezendő időszakban a fényforrások rekonstrukcióját hajtja végre. A 3 569 db közvilágítási 

lámpatestből a még hátralévő 441 db higanygőz fényforrású lámpatestet korszerű, energiatakarékos és 

visszaszabályozós elektronikus előtéttel ellátott nátrium fényforrású lámpatestre cseréli a fent nevezett 

projekt keretében. A korszerűsítés 85 utcát érintett a város kül-, és belterületén. A projekt megvalósításának 

célja egyrészt a villamos energia felhasználás és ez által a költségek visszafogása, másrészt a CO² 

kibocsátás csökkentése alap energiahordozó megtakarítás révén nemzetgazdasági szinten. 

1.5.2.2 Gázenergia ellátás 

Vác városában a hő-ellátás – főzés, fűtés, meleg-víz előállítás – nagyrészt vezetékes földgázellátással 

történik. Vác város földgáz-ellátása teljesnek tekinthető. 

Az ingatlanok kis hányadának hőenergia ellátásánál még mindig jelen van a palackos PB-gáz, villamos-

energia illetve hagyományos tüzelőanyag. Vác város gázhálózatának üzemeltetője a TIGÁZ  

Vác város gázellátása 6/3 bar-os gázfogadókon és nyomásszabályozókon keresztül a közép és kisnyomású 

hálózatokon történik. A lakótelep jellegű többszintes épületek és egyes intézmények hő-szükségletét 

biztosító kazánházak földgáz energiahordozóval üzemelnek. A város gázhálózatának üzemeltetője a TIGÁZ 

Zrt.  

1.5.2.3 Távhőellátás 

Vác város távhőellátó rendszerét a Váci Távhő Kft üzemelteti.  

A város távhő-ellátó rendszerében megvalósult fejlesztések a Váci Távhő Kft szolgáltatási területén 2007-

2014 között a következők voltak: 

• Vásártéri fűtőmű központi keringető szivattyú cseréje 

• Újhegyi úti kazánház időjárás függő automatikus szabályozás kiépítése 

• Deákvári főút kazánház rekonstrukció 

• Vásártéri fűtőmű keringető és nyomástartó szivattyú felújítás 

• Szent István tér kazánjavítás 

• Vásártéri fűtőmű kazánfelújítás 

• Deákvári főút primer vezeték csere 70 nyfm hosszon 

• Deákvári főút Tágulási vezeték csere 70 fm 

Váci Távhő Kft. Beruházási fejlesztési terve 2015-2019 közötti időszakra a következő: 

• Elöregedett távfelügyeleti rendszer cseréje (Deákvári főút és Szent István tér) 
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• Újhegyi úti kazánház korszerűsítése 1 db elöregedett, rossz hatásfokú Ygnis kazán cseréje új, 

korszerű Viessmann kazánra 

• 34. sz. akna – Bölcsőde közötti 65 nyfm hosszúságú DN 80 mm átmérőjű fűtési vezeték pár és 

szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre 

• 26. sz. akna – 1. számú akna közötti 73 nyfm hosszúságú DN 100 mm átmérőjű fűtési vezetékpár 

és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre 

• 10. sz. akna – 15. sz. akna közötti 237 nyfm hosszúságú DN 50 mm - DN 100 mm átmérő közötti 

vezetékszakaszok és szerelvényeinek cseréje korszerű előszigetelt vezetékre 

• Váci Távhő Kft Vásártéri fűtőmű tartalékköri üzemelés kivitelezése. 

1.5.3 HÍRKÖZLÉS 

Távbeszélő-hálózatok 

Vác város távbeszélő hálózati ellátását az INVITEL Szolgáltató Rt biztosítja. A váci fogyasztók 27-es 

hívószámon csatlakozhatnak az országos rendszerhez. 

A VÁCI Távközlési Központ kiinduló távközlési vezetékek a központi belterületen alépítményi és földkábeles 

hálózatokkal, míg a település többi részén földkábeles és kábeles kitáplálású, szigetelt légvezetékes 

hálózatokkal épültek ki. 

A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, illetve a külső területeken a kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózatok betonoszlopos tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az előfizetői csatlakozások 

ennek megfelelően föld- vagy légkábeles kivitelezéssel épültek ki. 

A távbeszélő hálózat a település nagy részén kiépült, az INVITEL Rt. térségben színvonalas szolgáltatást 

nyújt, igény esetén a távbeszélő hálózatokon keresztül vehető igénybe az Internet, e-mail, Telefax és az 

adatátviteli szolgáltatások, az alközpont és a hálózatok jelentős tartalék kapacitással rendelkeznek. 

Vezeték nélküli hírközlési építmények 

Vác város mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. 

A város vonzáskörzetében a mobil távközlést szolgáló bázisállomások és adóberendezések üzemelnek. 

Telekommunikáció 

A műsorszóró telekommunikációs adóállomások vételére egyedi, kisközösségi és nagyközösségi 

telekommunikációs hálózatok valósultak meg és épültek ki Vác város területén. 

A városban létesített kábeltelevíziós hálózatok, melyek a távközlési hálózatokkal együtt, velük azonos 

nyomvonalakon, alépítményekben és légkábeles tartószerkezeteken, illetve helyenként a kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózatok tartóoszlopaira szerelten valósultak meg. 

Fenti rendszer lehetővé teszi előfizetői részére szinte valamennyi földi és műholdas sugárzású műsorszóró 

telekommunikációs adóállomás vételét, a választott programcsomagokkal kapcsolatos egyedi 

szerződésekben rögzítettek alapján. 

1.5.4 Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, 

egyedi közműpótlók  

Megújuló energia jelenléte: 

Jelenleg egyedi napenergia-felhasználás jelent meg a városban a lakóépületeken látható napkollektor, 

vagy napelem. formájában.  

A megújuló energiák közül Vácott a napkollektorok alkalmazása jöhet leginkább szóba. Főleg 

közintézmények hő-ellátása biztosítható napelemes rendszerrel. 

Ezen fejlesztések a városban már megkezdődtek az egyik óvoda ellátásánál. 

Geotermikus energia  

A geotermikus energia felhasználása a városi energiahálózatban még nem jelent meg.  
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Egyedi közműpótlókat - egyéni szennyvíztisztítókat – lehet alkalmazni ahol nincs csatorna. Az egyedi 

közműpótlók kiépítéséhez a Vízügyi Hatóság által engedélyezett rendszereket lehet alkalmazni. 

 

1.6 KÖRNYEZETVÉDELEM 

1.6.1 Levegőtisztaság védelem 

A környezeti levegő kondicionálása és egyben a városi közterületek kedvező városképi kialakítása 

érdekében új utat – a megfelelő szabályozási szélesség rendelkezésre állása esetén – mindkét oldali, fásított 

zöldsáv helyét biztosítva szükséges kialakítani. 

A légszennyezettség szempontjából kritikus helyeken – megfelelő tér rendelkezésre állása esetén – a 

levegőtisztaság-védelemben hatékony eszközként alkalmazható védelmi célú zöldsávot –„biofalakat” kell 

létesíteni. A forgalmas utak mentén a fák lombkoronáját csak abban az esetben szabad visszavágni, ha a 

fák egészségi állapota, illetve a közművek biztonsága ezt feltétlenül megkívánja. 

A városi levegő kondicionálásában jelentős szerepet betöltő közterületi zöldfelületeket más 

területfelhasználás számára megszűntetni nem lehet. 

A jelentős környezeti zavaró hatással, így légszennyezéssel járó közúti közlekedéshez biztosított 

közúthálózatot a településszerkezeti tervnek megfelelően úgy kell fejleszteni, hogy a közúti forgalom a 

védendő lakóterületek környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, csillapított jellegű legyen. Jelentős 

légszennyező anyag keletkezésével járó új gazdasági tevékenység számára gazdasági terület a város 

területén belül nem biztosítható. 

A városi szennyvíztisztító telep 300 m-es védőtávolsága biztosítandó, a védőterületet minél nagyobb 

mértékben szűrő hatású védőfásítás, erdősítés telepítésére kell felhasználni. 

A DDC környezetvédelmi technológiai korszerűsítése eredményeként az üzem környezetterhelő hatása 

olyan mértékben csökkent, hogy az 1000 m-es védőtávolság fönntartása felülvizsgálandó. Az alkalmazott 

védőtávolság mértékét javasolt a tényleges környezetterhelés mértékét figyelembe véve kell 

megállapítani. Amennyiben az üzem kibocsátása az üzem körüli 1000 m-en belül meghatározott 

lakóterületek környezetét határérték feletti mértékben nem terheli, akkor a védőtávolság csökkentése, 

kezdeményezhető. A védőtávolság mértékét és a védőtávolságon belüli védőterület területhasználatának 

korlátozását a környezeti hatásokat (zajterhelés mérés, levegő-immissziós mérések) feltáró vizsgálatokra 

alapozott szakvélemény alapján lehet módosítani. 

A környezetet szennyező létesítmények üzemeltetőit ösztönözni kell a környezetet szennyező anyagokkal, 

határérték feletti zajterheléssel érintett hatásterület csökkentésére, az ahhoz szükséges elérhető legjobb 

technológia alkalmazására. Védőtávolságok csak abban az esetben csökkenthetők, ha ennek 

indokoltságát a környezet állapotát feltáró vizsgálatokkal, értékeléssel igazolják. 

Az M2 - M2/A autóút környezetvédelmi szempontból legterheltebb szakaszai mentén védelmi célú 

zöldsávot, és/vagy bio-védőfalat kell létesíteni. 

1.6.2 A felszíni vizek védelme 

A felszíni vízfolyások mentén, illetve a tavak környezetében meghatározott vízgazdálkodási területen belül 

a területhasználatot és az építést a vízvédelem érdekeinek kell alárendelni. A tisztítatlan szennyvizek 

élővízfolyásba kötését az Uniós-irányelveknek megfelelően meg kell szüntetni. 

A felszíni vízfolyások, patakok rendezéséről tájrehabilitációs (revitalizációs) terv alapján gondoskodni kell, a 

medrek mentén a fenntartás érdekében a vízmeder szerepétől függő szélességű sávot szabadon kell 

hagyni. A mederrendezést olyan mérnökbiológiai módszerekkel kell megoldani, hogy a jelentős környezeti 

értéknek tekinthető felszíni vízfolyások a város zöldfelületi rendszerének és a település „ökológiai 

hálózatának” jól hasznosítható részévé váljanak. 
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Az összefolyó felszíni csapadékvizet szennyező forrásokat, a vízelvezető rendszert szennyező bekötéseket 

fel kell számolni. A felszíni vízelvezetés rendszerét mind a beépített mind a beépítésre nem szánt területeken 

teljes körűen kell kialakítani. A mélyfekvésű területek nem beépíthetők. 

A csapadékvíz-elvezető árkoknak, csatornáknak közterületen kell helyet biztosítani. 

A közjóléti rekultivációs céllal újrahasznosítható bányatavak vízminőségét, az ökológiai egyensúlyának 

kialakulása érdekében, meg kell óvni mindennemű szennyezéstől, károsodástól. 

1.6.3 Felszín alatti vizek, vízbázisok védelme, talajvédelem  

A távlatban is működő Buki-szigeti északi vízbázis hidrogeológiai védőövezeteinek területén, valamint a 

Vác D-i (Forte) vízbázis védőterületén „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízi-létesítmények védelméről” szóló jogszabály előírásai szerint megengedett területhasználat és építés 

engedélyezhető. A D-i vízbázis toxikus szennyezésének felszámolására hatékony stratégiai intézkedéseket 

kell kidolgozni és végrehajtani. 

A város felszín alatti szennyezettségi és szennyezettség érzékenységi megkezdett vizsgálatait be kell fejezni 

és a vizsgálati eredményeket térképi információként, térinformatikai adatként rögzíteni kell. A feladat 

végrehajtására az önkormányzati költségvetésből célfeladatként megjelölt összeget kell elkülöníteni, 

melyet pályázati támogatásokkal is ki lehet egészíteni. 

Új beépítésre szánt területeken az építés csak a szükséges tisztítókapacitásnak a rendelkezésre állása 

esetén, a csapadék- és szennyvíz-csatornahálózat gerincvezetékeinek kiépülése után, a rákötés 

biztosításával engedélyezhető. Meglévő beépítésre szánt területen belül építés csak a szennyvíz-

csatornahálózatra történő rákötés mellett, vagy annak kiépüléséig, kizárólag zárt és szigetelt 

szennyvízgyűjtő közműpótló alkalmazásával lehetséges. 

Tisztítatlan és a tisztított szennyvíz szikkasztása a település egész területén tilos. 

A talajvédelem érdekében a felszíni vízelevezetést korrekt rendszer kiépítésével meg kell oldani. A nem 

meredek lejtésű területeken a lehullott és káros szennyező anyagoktól mentes csapadék „helyben 

tartását” a zöldfelületeken, illetve burkolatlan gyepes árkokban történő szikkasztással meg kell oldani. Az 

erózióveszélyes területek kijelöléséről, védelméről gondoskodni kell. A védelmet a tulajdonosnak, illetve 

közterületek esetén az önkormányzatnak kell biztosítania. Erózióveszélynek kitett, kiemelt védelmet igénylő 

területek a következők: 

• Kálvária domb rézsűje és a mögötte található bányafalak 

• Naszály felé vezető „löszmélyutak” falai, melyek jellegzetességei a térségnek - Duna-parti 

löszfalak 

• Kápolna utca környéki löszfalak 

• Szigetek partvonalai, patakmedrek. 

A település területén a településrendezés eszközeivel is segíteni kell a talaj- és vízszennyezés veszélyével 

járó kemikáliák (növényvédőszerek, műtrágyák) használatának szabályozását, a közterületi és magán 

telkek gyom- és allergén növényektől mentesítésének kötelezettségét. Az ágazati jogszabályi előírások 

mellett, azokat kiegészítő előírások érvényesítésére helyi rendelet készítése javasolt. 

1.6.4 Környezeti zajállapot, zajvédelem 

Új építésű utak mentén, illetve meglévő közutak melletti új épület építése esetén a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály előírásai szerinti zaj- és rezgésterhelési 

határértékeknek megfelelően kell gondoskodni. A M2(2/A) autóút mentén a zaj- és rezgésterhelés és a 

légszennyező hatás megengedett határértékeken felüli terhelése a számítások szerint az útpálya szélétől 

általában legalább 60-70 m-es sávban (hatásterület) valószínű, amelyen belül védendő 

területfelhasználás, védendő épület csak akkor helyezhető el, ha a műszaki zajvédelem megvalósítható és 

a védelem érdekében kiépül. További jelentősebb rezgésterhelésre a vasútvonalak mentén kell számítani. 

A jelentős környezeti zavaró hatással, így zaj- és rezgésterheléssel járó közúthálózatot, úgy kell fejleszteni, 

hogy a közúti forgalom a védendő területek környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, csillapított 
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jellegű forgalom legyen. A vasúthálózaton el kell végezni azokat a pályakorszerűsítéseket, zaj- és 

rezgéscsökkentő műszaki beavatkozásokat, amelyek a környezeti zaj- és rezgésterhelést mérséklik. 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló országos hatókörű jogszabály üzemi eredetű 

zajterhelésre vonatkozó határértékeit a zajforrást üzemeltetőnek be kell tartani. Az üzemi tevékenység 

zavaró mértékű – lakóterületi határértéket meghaladó - zajterhelésétől mentesíteni kell a védendő lakó- 

és intézményterületeket. A DDC üzemi eredetű zajterhelésével foglalkozó tanulmányban végzett 

zajszámítások alapján, a DDC telekhatára körül a zaj- és rezgésvédelem érdekében 500 m sugarú 

védőterület kijelölése indokolt. A védőterületen kívül az országos hatókörű rendelet határértékei 

teljesíthetők. A zajvédelmi övezeten belül lakó- és intézményépület csak abban az esetben építhető, 

bővíthető, újítható fel, amennyiben mérésekkel lehet bizonyítani, hogy a jogszabályi határértékek 

teljesülnek. 

.A védőtávolságok mértéke – amennyiben azt nem külön jogszabály írja elő kötelező jelleggel - a zavaró 

környezeti hatások mérséklését eredményező környezetvédelmi célú technológiai változtatások esetén, 

környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozottan módosítható. 

1.6.5 Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés 

A város hulladékgazdálkodási terve ütemezése szerint az alábbi, hulladékgazdálkodással összefüggő 

településrendezési, településüzemeltetési és fejlesztési célkitűzéseket kell megvalósítani: 

• Az építési (inert) hulladékot befogadó, 2104. sz. gödöllői útról feltárható felhagyott törmeléklerakót 

gazdasági területként kell rekultiválni. 

• A különleges bánásmódot igénylő lakossági hulladékok szelektív gyűjtésére és szervezett 

elszállítására alkalmas lakossági hulladékudvart, esetleg több udvart kell létesíteni. A város több 

pontján, a lakosság által gyakran látogatott helyeken –bevásárló-helyek, intézmények – 

hulladékgyűjtő szigeteket kell létesíteni, ahol a lakossági szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 

speciális konténereket kell elhelyezni. A hulladékgyűjtő szigetek számát a háztól való szelektív 

gyűjtési rendszer bővítésének függvényében lehet csökkenteni. 

• A Szent László útról feltárható, korábban kommunális hulladéklerakóként használt, majd felhagyott 

üzemi területet, amelyet jelenleg is inert hulladék lerakására, törmeléklerakóként másodlagosan 

hasznosítva készítenek elő a rendezéshez, tereprendezéssel, erdősítéssel rekultiválni kell. A 

rekultiválással kialakuló új zöldfelület a város értékes ökofolyosóinak részévé válhat. 

• A volt kommunális hulladéklerakó területét (a Szent László út mellett) potenciális talajszennyező 

forrásként, építésre alkalmatlan talajmechanikai adottságú, védelmi erdőként rekultiválandó 

területként kell kezelni. Az illegális hulladéklerakás megszüntetésével meg kell kezdeni a 

rekultivációt. A volt hulladéklerakó közel 1,5-2 hektáros részét egy térségi szerepkörű 

hulladékátrakó, kezelő telep számára kell rendezni. A hulladékátrakó létesítmény kialakítása 

környezeti hatásvizsgálat alapján történhet. 

• A városban keletkező zöldhulladék kezeléséről, újrahasznosításáról önkormányzati szinten is 

gondoskodni kell (pl. komposztáló telepen). Segíteni kell a háztartások környezetkímélő 

komposztáló berendezéseinek elterjedését, illetve egyéb hulladékok (pl. használt étolaj) megfelelő 

elhelyezését. 

• Az illegális hulladéklerakások felszámolásáról folyamatosan gondoskodni kell. Az illegális lerakás 

csökkentése, megszüntetése érdekében a hulladékgyűjtés rendszerét ki kell terjeszteni a 

lakóterületnek nem minősülő, de köztudottan lakott, vagy gazdasági céllal hasznosított területek 

(pl. kertek) felé. A szervezett hulladékszállítás költségeihez való hozzájárulást minden lakás célú 

ingatlanra ki kell vetni, a mentesség feltételeit önkormányzati döntés alapján kell meghatározni. A 

szervezett szállítás rendszerének bővítéséig a hallgatólagosan kialakult engedély nélküli területeken 

a rendezett körülményekről gondoskodni kell. 

• A zárt szennyvíztárolókból kikerülő szennyvíz kezelésére, fogadására a szippantott szennyvíz 

befogadására alkalmas szobi szennyvíztisztító telep vehető igénybe. 
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1.7 A VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐTÁVOLSÁGOK, KORLÁTOZÁSOK 

A védőterületek és védőtávolságok lehetnek: 

• műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű) védőterületek, korlátozások  

• környezetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 

• vízvédelmi korlátozó elemek 

• táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 

• örökségvédelmi korlátozások 

• egyéb korlátozó tényezők  

• egyes sajátos jogintézmények korlátozásai 

1.7.1 Műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű nyomvonalak) védőövezetek 

• Autópálya védőtávolsága 100 m 

• országos közutak védőtávolsága: védőtávolsága a tengelytől mért 50-50 m 

• 70-es vasút (Budapest-Vác- Szob vonala) védőtávolsága a tengelytől mért 50-50 m 

• 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok külterületen 5,0 - 5,0 m, 

• közép és kis nyomású gázvezeték, 5-5 m, 9-9- m 

1.7.2 Környezetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 

• temetőn belül a koporsós temetést korlátozó védősáv 

• Szennyvízátemelő –szennyvízműtárgy védőtávolsága 300 m 

• Kavicsüzem védőtávolsága 1000 m 

1.7.3 Vízvédelmi korlátozó elemek 

• Vízbázis védelem területei 

• Országos vízvédelmi terület határa 

• Nagyvízi meder terület 

• belső és külső hidrogeológiai védőterület 

• A, B hidrogeológiai védőterület 

• meder ásási tilalom övezet határa 

• fakadóvíz veszélyes övezet határa 

1.7.4 Táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 

• Natura 2000, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek  

• az országos ökológiai hálózatnak a településre eső részterületei (magterület, ökológiai folyosó 

övezet, pufferterület) 

• Országos jelentőségű védett természeti területek határa és helye (ex-lege védett források, ex-

lege védett földvár) 

• Országos védett terület 

• Tájképvédelmi terület 

• A Magyar utca – Damjanich utca sarki kis park területén meglévő, a szabályozási terven jelölt 

két fa helyi egyedi védelemre javasolt fa, megtartandóként jelölendő 

1.7.5 Örökségvédelmi védőterületek, korlátozások 

• Régészeti lelőhelyek vonatkozó egyéb magasabbrendű előírásai és korlátozásai 

• Műemlék és műemléki környezet korlátozásai 

• Műemléki jelentőségű terület határa 
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1.7.6 Egyéb korlátozó tényezők 

• az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken 

a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m 

szélességű sávot szabadon kell hagyni. 

 

1.7.7 Egyes sajátos jogintézmények korlátozásai 

1.7.7.1 Településrendezési szerződés: 

Vác Város Önkormányzata a településfejlesztési célok megvalósítására az érintett területek 

tulajdonosaival, illetve a területek beruházójával Településrendezési szerződés keretében kíván 

megállapodni. Ennek lebonyolítása a mindenkori hatályos jogszabályok szerint történhet. 

A Településrendezési szerződés megkötését megelőző képviselőtestületi döntés feltételéről és a szerződés 

tárgyáról – a jelenleg hatályos jogszabályok szerint - az Építési Törvény 30/A.§-a rendelkezik. 

1.7.7.2 Elővásárlási jog: 

Vác Város Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott településrendezési célok 

magvalósításához szükséges ingatlanokra elővásárlási jogot jegyezhet be. Ennek lebonyolítása a 

mindenkori hatályos jogszabályok szerint történhet. Az Elővásárlási jog bejegyzésének szabályait –a jelenleg 

hatályos jogszabályok szerit- az Építési Törvény 25.§ –a rögzíti. 

1.7.7.3 Változtatási tilalom:  

Vác Város Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott településrendezési célok 

magvalósításához szükséges ingatlanokra változtatási tilalmat jegyezhet be a helyi építési szabályzat 

készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. Ennek lebonyolítása a mindenkori hatályos jogszabályok 

szerint történhet. Az Elővásárlási jog bejegyzésének szabályait –a jelenleg hatályos jogszabályok szerit- az 

Építési Törvény 20.§ –a rögzíti. 
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2 VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK) 

JELEN MÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS 

MUTATÓI 

1. Beépítésre szánt területi 

növekménnyel járó változások 

A 

módosítás 

sorszáma 

Terület TSZT területfelhasználás módosítás 

(ha) hatályos tervezett 

15 0,03 KÖu, KÖk Vt 

17 1,41 KÖu, KÖk Lke 

19 0,43 KÖu Vi, Lk 

Összesen:  1,87   

2. Beépítésre szánt területen belüli 

területfelhasználás változások 

A 

módosítás 

sorszáma 

Terület TSZT területfelhasználás módosítás 

(ha) hatályos tervezett 

3 0,5 Kkö Lke 

7 0,07 Vi Vt 

12 5,62 Lke, Vi Gksz 

Összesen:  6,19   

3. Beépítésre szánt terület 

visszaminősítése beépítésre nem szánt 

területté 

A 

módosítás 

sorszáma 

Terület TSZT területfelhasználás módosítás 

(ha) hatályos tervezett 

3 0,25 Kkö, Lke Zkk 

7 0,17 Vi, Vt Zkk 

10 1,11 Gip Má, KÖu 

13 0,48 Lf Kb-Bá, Kb-Ám 

15 0,17 

Gksz,  

Lke,  

Vt 

KÖk,  

KÖu, KÖk 

KÖu, KÖk 

16 1,05 Vi, Lk Zkp 

17 1,8 Lke, Gksz, Ktö KÖk, KÖu 

18 0,21 Lke, Vt Zkk, KÖu 

19 2,56 Lk Zkp 

Összesen:  7,8   

4. Beépítésre nem szánt területen belüli 

területfelhasználás változások 

A 

módosítás 

sorszáma 

Terület TSZT területfelhasználás módosítás 

(ha) hatályos tervezett 

7 0,04 KÖu, KÖk Zkk 

11 1,44 M KÖe 

13 56,6817 M Kb-Bá, KÖk 

15 0,05 
KÖu,  

KÖk 

KÖk,  

KÖu 

17 3,92 M, KÖk, KÖu, E 
KÖu, KÖk, Kb-Bá, 

Má 

19 0,92 KÖu Zkp 

Összesen:  63,05   
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3  A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK TERÜLETI MÉRLEGE: 

 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS JELEN MÓDOSÍTÁS KERETÉBEN 

JÓVÁHAGYOTT ÁLLAPOT 

(HA) 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 1960,65 ha 

NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LN) 50,08 

KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LK) 186,76 

KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LKE) 572,03 

FALUSIAS LAKÓTERÜLET (LF) 6,81 

HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET (ÜH) 4,82 

TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET (VT) 66,81 

INTÉZMÉNYI TERÜLET (VI) 51,02 

KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET 

(GKSZ) 
237,79 

IPARI GAZDASÁGI TERÜLET (GIP) 241,27 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK (K) 

ÁLLATMENHELY TERÜLETE (KÁM) 1,14 

BÁNYATERÜLET (KBÁ) 335,98 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TERÜLETE (KEÜ) 11,60 

HONVÉDELMI TERÜLET (KHT) 3,89 

HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETE (KHU) 1,86 

IDEGENFORGALMI TERÜLET (KI) 60,31 

KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK KEGYELETI 

TEMETŐJÉNEK TERÜLETE (KKÁ) 

0,35 

KEGYELETI PARK TERÜLETE (KKE) 5,30 

KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI (KKÖ) 52,55 

REKREÁCIÓS TERÜLET (KRE) 23,69 

SPORTOLÁSI CÉLÚ TERÜLET (KSP) 24,89 

VÍZI SPORTOLÁSI CÉLÚ (STRAND, USZODA) TERÜLET 

(KST) 
1,34 

TEMETŐ TERÜLET (KTE) 18,10 

ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁS TERÜLETE (KTÖ) 2,26 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 4199,07 ha 

ZÖLDTERÜLETEK (KÖZPARK) (ZKP) 76,53 

ZÖLDTERÜLETEK (KÖZKERT) (ZKK) 13,20 

VÉDELMI ERDŐTERÜLETEK (EV) 232,89 

EGYÉB GAZDASÁGI ÉS KÖZJÓLÉTI ERDŐTERÜLETEK 

(E) 
907,41 

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (MÁ) 1 370,44 

KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (MK) 703,61 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK (V) 406,97 

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET (TK) 59,69 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÖU) 304,14 

KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÖK) 61,63 

EGYÉB KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (KÖE) 2,68 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK (KB) 

B.N.SZ. ÁLLATMENHELY TERÜLETE (KB-ÁM) 1,65 

B.N.SZ. BÁNYATERÜLET (KB-BÁ) 56,62 

B.N.SZ. IDEGENFORGALMI TERÜLET (KB-I) 0,61 

B.N.SZ. FÁSÍTOTT KÖZTÉR (KB.FK) 1,01 

ÖSSZESEN: 6 159,72 ha 
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4 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

4.1 MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI 

CXXXIX. TÖRVÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

Térségi 
területfelhasználási 

kategória 

Térségi 
területfelhasználási 
kategória területe 

(ha) 

Jogszabály szerinti 
módosítási lehetőség 

Hatályos állapot 
szerint elhasznált 

területek 

További módosítások 
kapcsán felhasználható 

területek 

Települési térség 
1792,14 

(MATrT: 1818,03 - 
téves) 

MATrT 40. § (1) bek. szerint MEGFELEL 

35,8428 ha 2 % 0,402 ha 35,4408 ha 

Nagy kiterjedésű 
zöldterületi 

települési térség 
55,71 MATrT 38. § (5) bek. szerint 

Hatályos besorolások: 
- b.sz. különleges 
rekreációs terület 

- közpark 
MEGFELEL 

- 

Sajátos 
területfelhasználású 

térség 
353,21 MATrT 11. § e) szerint 

Hatályos besorolások: 
- közműterületek, 
- szennyvíztelep, 

- bánya terület 
MEGFELEL 

- 

Mezőgazdasági 
térség 

1820,07 
MATrT 11. § b) szerint MEGFELEL 

455,0175 ha 25 % összes 0 

Kertes 
mezőgazdasági 

térség 
701,78 MATrT 40. § (4) bek. szerint 

Hatályos besorolások: 
- b.n.sz. és kertes 

mezőgazdasági terület 
MEGFELEL 

- 

Erdőgazdálkodási 
térség 

1096,29 
mely esetében a 
szabályt az erdők 

övezetére kell 
igazolni, melynek 

területe 1298,52 ha 

MATrT 29. § szerint 
csökkentett méret: 

1298,52-220,99= 
1077,53 ha 

MEGFELEL 

1077,53x0,05 
= 53,8765 

5% 47,08 ha 6,7965 ha 

Vízgazdálkodási 
térség 

340,45 MATrT 11. § c) szerint 

Hatályos besorolások: 
- vízgazdálkodási 

területek, 
- a törvény 

hatálybalépése előtt 
már eltérő besorolás 

MEGFELEL 

 

 

Vác város közigazgatási területét érintő a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott országos 

és kiemelt térségi övezetek: 

• ökológiai hálózat magterületének övezete 

• ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

• ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

• kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

• jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

• erdők övezete 

• tájképvédelmi terület övezete 

• vízminőség-védelmi terület övezete 

• nagyvíz meder övezete 

• honvédelmi és katonai célú terület övezete 

• ásványi nyersanyagvagyon övezete 

• földtani veszélyforrás területének övezete 

Vác város közigazgatási területét az egyéb övezetek nem érintik. 
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Országos és kiemelt térségi övezetek 

Ökológiai hálózat magterületének övezete Vác közigazgatási területén az ökológiai hálózat által érintett területek jelenlegi 
besorolás megfelel a törvényi előírásnak. Az MaTrT hatályba lépése óta új 
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre az érintett övezetekben. 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
Vác közigazgatási területén az övezet területén nem kerül kijelölésre új beépítésre 
szánt terület. A TSZT tartalma megfelel a törvényi előírásnak. 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

Az érintett területek elsősorban mezőgazdasági területfelhasználásba soroltak. 
Jelen módosítás során a 11. sz. tervezési terület kapcsán egy kisebb terület 
különleges közlekedési területbe kerül átsorolásra, de a TSZT tartalma megfelelnek 
a törvényi előírásnak. 

Erdők övezete 

Az erdők övezetére vonatkozó szabályok és a szabályoknak való megfelelés már a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében alkalmazott kiemelt térségi 
területfelhasználási kategóriák kapcsán, az erdőgazdálkodási térséghez 
kapcsolódóan bemutatásra került. A hatályos állapot megfelel a törvényi 
előírásnak. 

Tájképvédelmi terület övezete 

Vác város hatályos településrendezési eszközei az érintett területen főként 
beépítésre nem szánt mezőgazdasági és a kataszteri erdők területén erdő 
területfelhasználást jelölnek. A hatályos állapoton jelen eljárás során módosítás nem 
tervezett. A hatályos Településképi rendelet 2. melléklete, a településképi 
szempontból meghatározó területek bemutatását és lehatárolását tartalmazó térkép 
is jelöli a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet, melyhez előírás 
is kapcsolódik. A fentiek alapján Vác város hatályos településrendezési eszközei 
megfelelnek az előírásnak. 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

Az övezet a település nagyrészét lefedi. Vác hatályos településrendezési eszközei 
a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását és az ezen területekre vonatkozó 
szabályozást tartalmazzák, így a településrendezési tervek tartalma megfelel az 
előírásnak. 

Nagyvíz meder övezete 
Jelen módosítás a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával készült, így az az 
előírásoknak megfelel. 

Országos és kiemelt térségi övezetek 

honvédelmi és katonai célú terület övezete 
A TSZT-n alkalmazott területfelhasználási kategóriák megfelelnek a törvényi 
előírásnak. 

ásványi nyersanyagvagyon övezete 

A település közigazgatási területén működő bányák területe nyersanyagkitermelés 
számára fenntartott területfelhasználásba sorolt. Jelen módosítás során e területek 
a város déli részén kibővülnek egy Kb-B jelű különleges beépítésre nem szánt 
bányaterülettel, a valós állapotnak megfelelően. A TSZT a vonatkozó előírásoknak 
megfelel. 

földtani veszélyforrás területének övezete 

Vác Város teljes területe földtani veszélyforrás területének övezetével érintett. A 
Szabályozási terv külön feltünteti a felszínmozgás veszélyes, valamint a beépítésre 
nem javasolt területeket. Külön jelöléssel ábrázolt a barlangok területe, illetve azok 
felszíni védőövezete. A terv ezek figyelembevételével a vonatkozó előírásoknak 
megfelel. 

 

4.2 PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 10/2020. (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETNEK VALÓ 

MEGFELELÉS: 

 

Vác város közigazgatási területét érintő a Pest Megyei Területrendezési Tervében alkalmazott egyedileg 

meghatározott megyei övezetek: 

• Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

Vác város közigazgatási területét a rendelet egyéb övezetei nem érintik. 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

A tervezett módosítások eseti és nem koncepcionális jellegűek. A tervezett 

közlekedési fejlesztésekből adódó módosulások összhangban vannak a 

térség általános turisztikai céljaival is, így a tervezett módosítások a 

vonatkozó előírásnak megfelelnek. 
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5 A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

Vác Város településszerkezeti tervének utolsó felülvizsgálata eredményeként a TSZT-ben rögzített BIA érték 

+185,02 volt. Jelen módosítás keretében 1 hektárnál nagyobb új beépítésre szánt terület nem kerül 

kijelölésre, ennek ellenére egy a település teljes közigazgatási területére vonatkozó számítást elkészítettünk 

a tervezett állapotra, mivel jelen módosítás során a település közigazgatási területének számos pontján 

kellet a hatályos terv hibáit javítanunk, elsősorban a TSZT – HÉSZ és SZT közti teljes összhang megteremtése, 

illetve korábbi magasabb szintű jogszabályokban alkalmazott, mára elavult szabályozási elemek törlése 

érdekében: 

Terfel 2017 terület (ha) 
BIAé 

mutató 
BIAé Terfel 2023 terület (ha) 

BIAé 

mutató 
BIAé 

E 1366,6766 9,00 12 300,09 E 907,41 9,00 8 166,73 

Gip 257,1692 0,40 102,87 Ev 232,89 9,00 2 095,97 

Gksz 199,3778 0,40 79,75 Gip 241,27 0,40 96,51 

Kám 1,8364 1,50 2,75 Gksz 237,79 0,40 95,12 

Kb 333,2222 0,10 33,32 Kám 1,14 1,50 1,72 

Keü 11,616 3,00 34,85 Kb 335,98 0,10 33,60 

Kht 3,8912 1,50 5,84 Kb-Ám 1,65 3,20 5,27 

Khu 1,7306 0,10 0,17 Kb-B 56,62 0,20 11,32 

Ki 84,1423 1,50 126,21 Kb-Fk 1,01 1,20 1,21 

Kkö 5,0334 1,50 7,55 Kb-I 0,61 1,50 0,91 

KÖk 59,7311 0,60 35,84 Keü 11,60 3,00 34,80 

KÖu 307,4614 0,50 153,73 Kht 3,89 1,50 5,84 

Ksp 26,0161 3,00 78,05 Khu 1,86 0,10 0,19 

Kte 18,4431 3,00 55,33 Ki 60,31 1,50 90,47 

Ktö 9,2546 0,50 4,63 Kká 0,35 1,50 0,52 

Kre 57,1859 1,50 85,78 Kke 5,30 3,00 15,91 

Lf 7,0878 2,40 17,01 Kkö 52,55 1,50 78,82 

Lk 205,6161 1,20 246,74 KÖe 2,68 0,50 1,34 

Lke 581,0013 2,70 1 568,70 KÖk 61,63 0,60 36,98 

Ln 45,138 0,60 27,08 KÖu 304,14 0,50 152,07 

M 704,4289 3,70 6 771,49 Kre 23,69 1,50 35,54 

Tk 1125,7028 8,00 1 103,63 Ksp 24,89 3,00 74,66 

Üh 137,9532 2,70 12,98 Kst 1,34 3,00 4,01 

V 4,8062 6,00 2 071,79 Kte 18,10 3,00 54,29 

Vi 345,2984 0,50 31,34 Ktö 2,26 0,50 1,13 

Vt 62,6715 0,50 31,82 Lf 6,81 2,40 16,35 

Vü 63,6317 1,50 72,27 Lk 186,76 1,20 224,11 

Zfk 48,183 6,00 149,58 Lke 572,03 2,70 1 544,49 

Zkp 24,9294 8,00 482,29 Ln 50,08 0,60 30,05 

 6 159,52 eredeti érték: 25 693,47 Má 1 370,44 3,70 5 070,64 

 

Mk 703,61 5,00 3 518,07 

Tk 59,69 8,00 477,52 

Üh 4,82 2,70 13,02 

V 406,97 7,00 2 848,77 

Vi 51,02 0,50 25,51 

Vt 66,81 0,50 33,40 

Zkk 13,20 6,00 79,17 

Zkp 76,53 8,00 612,24 

 6 159,72 új érték: 25 588,26 

  

Felhasználha

tó, 2017-es 

TSZT-ben 

rögzített 

növekmény 

+185,02 

   25 773,28 

 25 693,47 – 25 588,26  =  +79,82 
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2. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2022. (…) Sz. Képviselő-testületi Határozatához 

 

SZERKEZETI TERVLAP 
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3. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2022. (…) Sz. Képviselő-testületi Határozatához 

 

VÉDELMI-, KORLÁTOZÁSI TERVLAP  
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Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2023. (….) önkormányzati rendelete  

Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról  

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja, valamint 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek figyelembevételével és a 9. számú mellékletében 

megjelölt véleményezési jogkörében eljáró szervek, illetve a partnerek véleményének kikérésével, a 

következőket rendeli el: 

 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

 

I. Fejezet 

A rendelet alkalmazásának általános előírásai 
 

1. A rendelet hatálya és alkalmazása 

1. § (1) A rendelet hatálya Vác Város közigazgatási területére terjed ki (a továbbiakban: település vagy 

város). 

(2) A településen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel, 

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet pedig az e rendeletben foglaltakkal együtt kell 

alkalmazni. 

(3) A rendelet mellékletei a következők: 

a) 1. melléklet: Szabályozási Terv külterületen „1/…” jelzetű m1:4000, belterületen „2/…” jelzetű 

m1:2000 méretarányú térképszelvényeken 

b) 2. melléklet: Az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei 

c) 3. melléklet: Városrészek lehatárolása 

c) 4. melléklet: Az önkormányzat elővásárlási jogával érintett ingatlanok 

d) 5. melléklet: Az állattartásra vonatkozó rendelkezések 

e) 6. melléklet: Országosan védett műemlékek jegyzéke 

f) 7. melléklet: Régészeti lelőhelyek jegyzéke 

g) 8. melléklet: Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek jegyzéke 

(4) A rendelet függelékei a következők: 

1. függelék: Külterületi dűlők lehatárolása és megnevezése 

2. függelék: A közutak tervezési osztályba sorolása 

3. függelék: Út mintakeresztszelvények 

(5) A Szabályozási terv a rendelettel együtt alkalmazandó, mely során 

a) a szabályozás alapelemeit és másodlagos elemeit – eltérő rendelkezés hiányában – kötelezően 

figyelembe kell venni, ezen elemek változtatása csak a rendelet módosításával történhet, 
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b) a más jogszabályban meghatározott szabályozási elemeket a mindenkori vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint kell figyelembe venni, melyhez jelen rendelet módosítása nem szükséges, 

c) a tájékoztató és alaptérképi elemek nem kötelező érvényűek.  

2. Értelmező rendelkezések 

2. §  E rendelet alkalmazásában 

1. Belváros és kijelölt környezete: A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló 

önkormányzati rendeletének mellékletében lehatárolt terület. 

2. Biológiailag aktív felület: A zöldfelületek és a szabad vízfelületek, amelyek jótékony környezetei  

hatásaikon  keresztül aktív módon pozitívan hatnak a környezetükre, részt vesznek a 

kondicionálásukban. 

3. Fák élettere: a fásított zöldsáv minimális szélessége 1 méter. A fák számára legalább 2,25 m2 víz- és 

légáteresztő felületet kell biztosítani. 

4. Fásítás: a telkek területének, területrészének fa-, illetve fa- és cserjetelepítéssel történő hasznosítása, 

oly módon, hogy a telepített fák a 20 éves korban jellemző lombkoronaméret szerint várható fedettség 

alapján helyezhetők el. A lombkorona méretre vonatkozó adatokat az önkormányzat településkép 

védelméről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. 

5. Fasor: Azonos távolságra ültetett, azonos fajú, fajtájú, egyforma kinézetű, korú fákból álló vonalas 

telepítési forma. 

6. Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az árvédelmi töltés (fal) közötti terület 

7. Hulladékátrakó és válogató: a különleges bánásmódot igénylő/veszélyes hulladékok, 

újrahasznosításhoz szükséges szelektálására/válogatására, szelektív gyűjtésére és a továbbszállításra 

használt szelektív gyűjtőkbe helyezésére szolgáló, térségi szerepkörű, különleges területfelhasználású 

üzemi telephely. 

8. Hulladékudvar: A lakosságnál keletkező különleges bánásmódot igénylő/veszélyes hulladék 

szelektív gyűjtését, átmeneti tárolását szolgáló városi, illetve kistérségi szerepkörű, gazdasági területek 

övezetében kialakítható üzemi telephely. 

9. Intenzív zöldtető: Az építmény felső födémén, vagy födémein kialakított, állandó tartózkodásara 

alkalmas, rendszeres gondozást igénylő kert, melynek felületi tömege nagyobb, mint 150 kg/m2, a 

talajréteg vastagsága nagyobb 50 cm-nél. 

10. Kertépítészeti terv: a telek kertépítészeti koncepciójának kialakítására vonatkozó műszaki terv, 

melyet tájépítész tervező készíthet, és amely meghatározza a kert funkcionális egységeit, a 

növénytelepítést, a terep kialakítást és a kert különböző felületeit, a terv mellékletét képezi a 

Növényjegyzék a telepítésre javasolt fák és cserjék fajáról és számáról, valamint a Zöldfelületi mérleg, 

amely összegzi a burkolt felületeket, az előírásoknak megfelelő zöldfelületi arány meglétét, valamint 

szükség esetén részletterveket. 

11. Kialakult: Az a meglévő állapot, mely a hagyományok, az illeszkedés, a korábban érvényben volt, 

illetve jelenleg is érvényben levő településrendezési, építészeti és egyéb előírások alapján – 

telekmegosztás, telekalakítás, telekösszevonás, épület-, építmény-, objektum-elhelyezés, beépítési 

mód, útkialakítás, növénytelepítés, közműelhelyezés, stb. által - jött létre. 

12. Kialakult beépítés: Az olyan beépítés, ahol a célzott hasznosítás jellege, a telkek méretei, a 

beépítettség mértéke, az építménymagasság, a beépítési mód, az épületek elhelyezésének módja, 

rendeltetése (területfelhasználás) a terület korábbi beépítése következtében már jellemzően 

meghatározott, kialakult. 

13. Kialakult úszótelkes beépítés (kialakult állapot): az a tömbtelek, ahol az úszótelkek legalább 75%-

a beépített. A beépített telkek arányának számítása során csak azok a telkek vehetők figyelembe, 

amelyeken az építés - építésügyi hatósági engedély alapján - megkezdődött. 

14. Kialakult magasság (épületmagasság, homlokzatmagasság, párkánymagasság, gerincmagasság): 

a meglévő magassági érték, illetve a telektömböt alkotó épületek magasságának átlagos értéke, melytől 

új épület építése, vagy meglévő épület bővítés esetén legfeljebb 50 cm-rel lehet eltérni, a meglévő tömb 
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átlagos magassági értékének igazolása mellett. Zártsorú beépítéseknél a kialakult utcai légtérarány 

biztosítása miatt az adott területen jellemző utcai légtérarányt igazolni szükséges. 

15. Kiegészítő építmény: a szabályzat szempontjából kiegészítő építménynek minősül a terület, illetve a 

terület elsődleges rendeltetésének megfelelő építmény működését kiegészítő rendeltetésű építmény. 

16. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: jellegzetes, közösségi szempontból jelentős 

természeti értékkel rendelkező terület, amelyen a „Natura rendelet” 2. A) és a 3. A) számú 

mellékletében meghatározott fajokon és élőhelyeken kívül a közösségi szempontból kiemelten 

jelentős, a „Natura rendelet” 2. B) és a 3. B) számú mellékletében meghatározott faj jelentős állománya, 

élőhelye vagy a „Natura rendelet” 4. B) számú mellékletében meghatározott kiemelt jelentőségű 

élőhelytípus található. 

17. Közterület jelleggel használt terület: A nem állami vagy önkormányzati tulajdonú, egyéb 

ingatlanoknak – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közhasználat céljára 

átadott területrészére, ahol a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

18. Levegőtisztaság védelmének határértéke: A levegőszennyezés, illetve a levegőszennyezettség 

területre és szennyezőre vonatkozóan, a környezetvédelmi hatóság által jogszabály alapján 

meghatározott megengedett legnagyobb mértéke. 

19. Magasépítmény: melyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja. 

20. Mértékadó árvízszint: az árvízvédelmi művek, valamint a folyók medrét, a hullámteret és a nyílt 

árteret keresztező építmények megvalósításánál (tervezésénél) figyelembe veendő, a vízgazdálkodásért 

felelős miniszter által megállapított árvízszint 

21. Pavilon (pavilon jellegű építmény): a szabályzat alkalmazása szempontjából a pavilon földszintes, 

12 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó, legfeljebb 6,0 m építménymagasságú, általában szerelt 

szerkezetű, meghatározott ideiglenes felhasználás céljára létesített építmény. Az alapterület 

számításánál az 1,5 m-nél nem nagyobb mértékben túlnyúló védőtető (árnyékoló) figyelmen kívül 

hagyható. 

22. Támfalgarázs: Személygépjármű tárolására szolgáló támfalépítmény. 

23. Támfalépítmény: A bevágást megtámasztó támfalban, a lejtős terep hegy felőli oldalában kialakított, 

nem huzamos tartózkodásra szolgáló létesítmény. A létesítmény csak akkor minősül 

támfallétesítménynek, ha teljes egészében az eredeti terepszint alatt helyezkedik el, függetlenül attól, 

hogy végleges állapotában földdel fedett-e vagy sem. 

24. Ökológiai célú zöldfelület: település és tájképi, valamint környezetvédelmi célokból kialakított 

összefüggő zöldfelület -többszintes növényállománnyal, amely alkalmas a vizuális elhatárolásra, a 

zavaró környezeti hatások (zaj- és rezgésterhelés, légszennyezés) mérséklésére, élő 

mikrokörnyezetével kisebb élőhelyek (pl. fészkelőhelyek) kialakulására, a környezet mikroklímájának 

javítására és egyben esztétikai élmény nyújtására. A zöldfelületet szakági tervező által készített terv 

alapján szükséges megvalósítani. 

25. Természetközeli állapotú terület: az az élőhely, táj, amelynek kialakulására az ember csekély 

mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), ahol a természetben lejátszódó 

folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, az állapot közvetlen emberi beavatkozás nélkül 

is fönnmarad. 

26. Többszintes növényzet: a telek zöldfelületén kialakított háromszintes, gyep, cserje és 

lombkoronaszintet is alkotó növényzet. 

27. Zöldfelület: a telek növényzettel fedett, illetve kerti díszmedenceként vízfelületeként kialakított része, 

biológiailag aktív felület. 

28. Zöldsáv: Közterületen, közhasználat céljára átadott területen létesített, közhasználatra szánt, vonalas 

jellegű, természetes talajon létesített olyan zöldfelület, amelynek szélessége minimum 0,5 m. 

29. Zöldterület: Közcélú, illetve közhasználatra átadott, jellemzően zöldfelületként kialakított telek, 

telekrész (kert). 
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II. Fejezet 

Közterület alakítására vonatkozó előírások 
 

3. Általános előírások 

3. §  Közterület csak a szabályozási terv alapján vagy a Közterületrendezési Terv (KÖRT) készítésének 

e rendeletben meghatározott szabályai szerint alakítható ki, vagy szüntethető meg,  

 

4. Egyes építmények és sajátos építményfajták közterületen történő elhelyezésére 

vonatkozó előírások 

4. §  (1) Új piac 

a) csak a vegyes, a különleges és a gazdasági, kereskedelmi szolgáltató építési övezetekben 

alakítható ki, melyhez önálló telek alakítandó ki; 

b) közterületen is elhelyezhető. 

(2) A település területén felüljáró csak akkor létesíthető, ha aluljáró létesítése lehetetlen lenne, vagy 

aránytalanul nagy beavatkozással, a természeti értékek, a talaj, illetve a felszín alatti vizek sérelmével járna. 

(3) Az aluljárókhoz csatlakozóan, illetve annak részeként – a hatályos előírások betartása mellett – 

terepszint alatti kereskedelmi és szolgáltató építmények is kialakíthatók. Az aluljárókhoz a közbiztonságot 

szolgáló felszereléseket, valamint megfelelő információs felületet kell biztosítani. 

(4) A település területén állandó jellegű kikötő, illetve legalább idényjelleggel telepített úszómű csak az 

alábbi területeken, meghatározott partszakaszokon helyezhető el az egyéb előírások betartásával: 

a) Camelott Club telke mentén, 07 helyrajzi számú telek; 

b) DDC kikötője mentén; 

c) Molnár utcától Kórház utcáig - felépítmény nélküli sportolási célú úszómű, illetve sportolási célú 

kikötő létesíthető; 

d) Börtön alatti területen Kórház utcától a Barabás utcáig – csak vendéglátást célzó úszómű létesíthető; 

e) Liszt Ferenc sétány alatti terület a Barabás utcától a kompig - felépítmény nélküli sportolást célzó 

úszómű létesíthető, legfeljebb 3 db; 

f) Tímár utca és a Gombás-patak torkolata között úszómű csak 20 m2-t és 3,5 m magasságot meg nem 

haladó felépítménnyel létesíthető, legfeljebb 2 db. 

(5) Az új kikötők kialakításánál különös gondot kell fordítani a létesítmények környezetre gyakorolt 

hatásaira, a létesítmények és a környezet víz felőli látványára, illetve a vízfelületre történő rálátásra. 

(6) Úszómű (állóhajó) elhelyezéséhez a településkép védelméről szóló rendelet előírásainak megfelelő 

előzetes sziluett vizsgálatot kell végezni, amellyel igazolni kell a környezethez illeszkedést.  Olyan 

úszóművek, amelyeken gazdasági tevékenységeket folytatnak - a kizárólag közlekedést szolgálók 

kivételével – a település területén csak akkor helyezhetők el, ha érvényesíthetők mindazon előírások, 

amelyek az érintett övezettel szomszédos építési övezet előírásainak is megfelelnek. 

(7) A (4)-(6) bekezdés előírásait a meglevő kikötők működési engedélyének meghosszabbításánál is 

érvényesíteni kell. 

(8) A település területén pavilon jellegű építmény 

a) csak meghatározott időtartamra rendezvényhez, eseményhez kapcsolódóan és csak külső árusítással 

létesíthető, illetve üzemeltethető, 
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b) funkciója árusítás - a vonatkozó jogszabályok szerinti -, valamint nyilvános WC és turisztikai 

információ-ellátás lehet. 

c) használata során keletkező hulladékok (pl. kommunális, csomagolóanyag, étel-italmaradék, tisztító 

víz) gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről a közegészségügyi-, a környezetvédelmi hatóság 

előírásainak megfelelően a környezet károsítása, veszélyeztetése nélkül a kihelyezőnek kell 

gondoskodni. 

(9) Sátrakat, ponyvákat csak idényjelleggel, általában közösségi események kiszolgálására, egyéb 

jogszabályban meghatározott módon, közterületen csak engedélyezett közterületi rendezvényekhez lehet 

felállítani. 

(10) Közterületen csak olyan műtárgyakat, utcabútorokat lehet elhelyezni KÖRT, illetve kertépítészeti 

terv alapján, ami a város történelmi és természeti környezetébe, hangulatába illik. 

(11) Beépítésre szánt területen belül fekvő közterületeken a következő utcabútorok helyezhetők el: 

a) térrács, fali rács 

b) lugas, pergola 

c) pad, szék, asztal 

d) hulladékgyűjtő 

e) hirdetőtábla 

f) világítótestek 

g) szökőkút, ivókút, csobogó 

h) óra, napóra 

i) növényláda, komposztálóláda 

(12) A beépítésre nem szánt természeti területeken a természeti környezetbe illő, természetes anyagból 

készülő következő utcabútorokat lehet elhelyezni: 

j) pad, asztal, szék 

k) esőbeálló 

l) híd 

m) hirdetőtábla és eszköz 

n) hulladékgyűjtő 

(13) A település területén nyilvános WC elhelyezése csak KÖRT alapján történhet. 

 

5. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások 

5. §  (1) Az 1. mellékleten „kötelező közterületi fásítás” elemmel jelölt közterületeken ültetett fasorok 

esetén biztosítani kell 

a) a fák életterét és a 

b) a folyamatos, szakszerű gondozást és fenntartást,  

c) valamint a folyamatos megújítást szükséges esetén kivágással és pótlással. 

(2) A Szabályozási terven „közterület zöldfelületként fenntartandó része”-ként jelölt közterületi 

telekrészen – eltérő előírás hiányában - 

a) épület nem helyezhető el, 

b) a zöldfelületek aránya legalább 70% legyen,  

c) a zöldfelületeket többszintes növényállomány telepítésével kell kialakítani. 
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III. Fejezet 

A táj és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 
 

6. A táj-és természetvédelem, az élő környezet védelme 

6. §  (1) A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó területeken, a Nyugat-Cserhát Tájvédelmi Körzet 

tervezett, illetve annak részeként nyilvántartott területeken, valamint helyi védett és helyi védelemre 

tervezett területeken a védettséggel, az értékvédelemmel összefüggő rendelkezéseknek és 

követelményeknek a területek használatakor és az építéssel összefüggő tevékenységek során is érvényt kell 

szerezni. 

(2) A természetközeli állapotú területeken (természeti terület) - az ember által csekély mértékben 

befolyásolt élőhelyek, tájrészletek – a területhasználat módosítása, építéssel összefüggő tevékenységek 

csak a természet védelméről szóló törvény előírásai szerint, a természetvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával végezhető. 

(3) Területet felhasználni csak úgy szabad, hogy az életközösségek természetes folyamatai és viszonyai, 

a biológiai sokféleség ne károsodjanak, illetve a természeti értékek ne legyenek veszélyeztetve. 

(4) A területfelhasználás során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az élőhelyek 

kapcsolatát, az ökológiai folyosók megmaradását, területi hiányának pótlását, bekapcsolását az országos 

hálózatba. A 10 ha területnagyságot meghaladó ökológiai folyosóhoz tartozó területet érintő, 

mezőgazdasági célú jelentős változtatások a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat kötelesek. Az országos ökológiai hálózat területeit a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény védi a terület jellegét jelentősen megváltoztató, a 

természetes és természet közeli élőhelyeit és azok kapcsolatait károsan befolyásoló, más célú 

változtatásoktól. 

(5) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes élőhelyek 

védelmét a kivitelezés és a végleges területfelhasználás során egyaránt biztosítani kell. A mederrendezés 

csak tájrehabilitációs terv alapján, azzal megalapozott vízjogi engedély szerint történhet. 

(6) A település területén fás növényzet ültetése esetén a tájban honos, a helyi alkalmazási 

hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fajtákból kell választani. A javasolt 

fafajok listáját a településkép védelméről szóló rendelet melléklete tartalmazza. 

(7) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál 

elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, közcélú növényzetek elhelyezhetőségének, fennmaradásának is. 

(8) A zavaró mértékű légszennyező-, zajterhelő környezeti hatások elleni védekezésre, zavaró látványok 

takarására, illetve értékes élőhelyek összekapcsolására – megfelelő hely rendelkezésre állása esetén – a 

zavaró környezeti hatások mérséklésére alkalmas többszintes telepítésű védő zöldsávot kell létesíteni, 

kertépítészeti terv alapján. 

(9) Az alábbi komplex tájrehabilitációt igénylő területek rendezése tájrehabilitációs terv alapján történhet: 

a) bányaudvarok, bányatelkek 

b) bányatavak környezete 

c) volt hulladék- és törmeléklerakók 

d) a DDC Kft. kikötője és annak környezete. 

  



Vác Város hatályos településrendezési JÓV ÁH AG Y AN D Ó MU N KA RÉ S Z  

eszközeinek módosítása a település több pontján 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 43 

IV. Fejezet 

Környezetvédelmi előírások 
 

7. A föld – a talaj és a termőföld - védelme 

7. §  (1) A termőföld hasznosításának elsődleges célja a mező- és erdőgazdálkodás, speciális esetben a 

természetvédelem területi alapjainak biztosítása.  

(2) Bármely építési munka során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termőrétegének 

összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építtető köteles 

gondoskodni. 

(3) A földmozgatással járó munkavégzések a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek 

megfelelően folytathatók. 

(4) Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a jogszabályban előírt mentesítést követően 

szabad. 

(5) Építési munkát csak úgy lehet végezni, építményt csak úgy lehet használni, hogy a keletkező 

szennyező anyagok ne kerülhessenek a talajba. A talaj szennyezésével járó környezetkárosítás egyéb 

jogszabályban meghatározott büntetőeljárást von maga után. 

(6) A mezőgazdasági területek feltöltéssel járó tereprendezéséhez csak bevizsgált talaj vagy nem 

talajidegen anyag használható. A 1,0 m-t meghaladó terepszint-változással járó tereprendezéshez, 

földmunkához az építéshatóság engedélye is szükséges. A talajvédelem érdekében a talajvédelmi 

szakhatóság állásfoglalásával összhangban az építésügyi hatóság talajvédő növényzet (védőzöld, erdő, 

fásított zöldsáv) létesítésére és fenntartására kötelezheti a telkek tulajdonosait. 

(7) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a területen lévő talaj erózióvédelme, a 

rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül rendezetten biztosítható legyen. 

(8) A település területén 1,5 m-nél magasabb támfal csak ott létesíthető, ahol azt a meglévő természetes 

terepadottságok, vagy védelmi szempontok (Duna-part, erózióveszély, árvízvédelem) teszik szükségessé. 

(9) A település területén talajszennyezést okozó tevékenység – szabályozatlan hulladék- és sittlerakás, 

szennyvízleürítés, stb.- nem végezhető. 

(10) A szennyezett, rehabilitációt igénylő területekről felmérést kell készíteni. A területekre vonatkozó 

meglévő anyagokat aktualizálni kell és az adatokat térképen is meg kell jeleníteni. 

(11) Az erózióveszélyes területeken a területet használni, építési-, felújítási munkát végezni csak a 

megfelelő erózió elleni védelem mellett, szükség esetén tereprendezési tervet is tartalmazó engedélyezett 

tervdokumentáció alapján lehet. A védelmet a tulajdonosnak, illetve közterületek esetén az 

önkormányzatnak kell biztosítania. Ilyen erózióveszélynek kitett, kiemelt védelmet igénylő területek, ahol 

építési-, felújítási munkát végezni minden esetben csak a megfelelő erózió elleni védelem mellett, 

tereprendezési tervet is tartalmazó engedélyezett tervdokumentáció alapján lehet, a következők: 

a) Kálvária domb rézsűje és a mögötte található bányafalak, 

b) Naszály felé vezető „löszmélyutak” falai, melyek jellegzetességei a térségnek, 

c) Duna-parti löszfalak, 

d) Kápolna utca környéki löszfalak, 

e) A Szigetek partvonalai, patakmedrek. 

(12) A bányászati tevékenység felhagyott területeit a bányavállalkozónak, vagy jogutódjának rendeznie 

kell. A rekultivációs tervet a szabályozási tervnek megfelelően, tájépítészeti tervdokumentáció alapján kell 
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elkészíteni, a bányászati tevékenység felhagyását követő 3 éven, vagy a bányászati engedélyben szereplő 

határidőn belül. 

8. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

8. §  (1) A felszín alatti vízvédelmi területeken, a vízbázisok, vízmű-kutak védőövezetén, a vízbázisok 

és a távlati vízbázisok területein saját ellátási célra, magán kút fúrása nem megengedett, sem talajvizes, sem 

ivóvíz célra. 

(2) A település belterületén - a Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a 

Gödöllői út, Nemzetőr utca, Csatamező utca, Ivánka utca, Götz utca és a Szent László út által határolt 

területe kivételével - új épületet létesíteni, meglevő épület funkcióját akár részlegesen megváltoztatni csak 

a keletkező szennyvizek közcsatorna-hálózatban történő elvezetésével lehet. 

(3) A Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a Gödöllői út, Nemzetőr utca, 

Csatamező utca, Ivánka utca, Götz utca és a Szent László út által határolt területén hatóságilag bevizsgált 

zárt szennyvíztározó közműpótló berendezésként megengedett, a csatornahálózat kiépítéséig a 15.§ (15) 

szerinti további feltételekkel. 

(4) A település külterületének szennyvízközművek által el nem látott, 1 hektárnál kisebb telkein csak zárt 

szennyvíztározó használata megengedett. A külterület legalább az 1,0 ha-t elérő méretű telkein a 

szennyvízközmű-hálózat kiépítéséig közműpótlóként biológiai szennyvíztisztító kisberendezés, vagy zárt 

szennyvíztározó használata megengedett.  

(5) A vizek, vízfolyások védelme érdekében ezen vizek szennyeződését, illetve a vízmedrek nem 

kívánatos feltöltődését, feliszapolódását vagy lefedését eredményező, valamint a vízmedrek természetes 

állapotát vagy funkcionális működését károsan befolyásoló építési munka és területhasználat nem 

folytatható. 

(6) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület kialakításának 

részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi 

előírásoknak is megfelelően kell megvalósítani. 

(7) Csapadékvíz a befogadóba csak tisztán vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A 

szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a 

befogadóba vezethető. Csapadékvíz sem közterületen, sem magántelken nem kerülhet a 

szennyvízcsatornába. 

(8) Szennyvíz a közcsatorna hálózatba csak az országos jogszabályokban előírt minőségben vezethető. 

Az előírt minőségtől eltérő szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a keletkezés helyén (a létesítmény 

telkén) elő kell tisztítani. Szennyvíz az előírt tisztítás nélkül a természetes vizekbe nem vezethető. 

Tisztítatlan szennyvíz szabadtérben csak a tisztítómű területén az egyéb előírások betartásával tározható. 

(9) A természetes vizek védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell az ökológiai egyensúly 

környezeti feltételeit. 

(10) A természetes vizek környezetében védőtávolságok, pufferzónák kijelölésére és azokra vonatkozó 

előírások meghatározására tájrehabilitációs tervet kell készíteni. 

(11) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mennyiségi, 

minőségi és áramlási viszonyai károsan nem befolyásolhatók. A felszín alatti vizekkel érintkező térszín 

alatti építés környezetvédelmi érdekből kerülendő. 
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(12) A felszíni vízfolyások medrének megváltoztatása, vizének hasznosítása magánterületen (elterelés, 

kikövezés, felduzzasztás, vízhez kötődő állattartás, stb.) csak az illetékes hatóságok által engedélyezett 

esetekben, környezetrendezési tervvel megalapozott vízjogi engedély alapján lehetséges. 

(13) Egy telken belül 20, illetve annál több gépkocsit befogadó fedett vagy nyitott parkolók, 

gépjárműtárolók  felületéről, és a területeket feltáró belső utakról az összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó 

műtárgyon keresztül vezethető a telken belüli szikkasztóba, tározóba vagy befogadói hozzájárulással a 

csapadékvíz csatornába.  

9.  A levegő védelme 

9. §  (1) Vác közigazgatási területe a Budapest és környéke levegőtisztaság-védelmi agglomeráció 

zónába tartozik. Szennyezőanyag-kibocsátás csak a levegőtisztaság-védelmi zóna előírásainak, illetve 

határértékeinek megfelelően történhet. 

(2) A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó 

szennyezéssel járó 

a) tevékenységet folytatni, 

b) új építményt elhelyezni, illetve meglévő rendeltetési módot megváltoztatni nem szabad. 

(3) A közigazgatási területen olyan anyagot, amely légmozgás révén levegőbe kerülhet, diffúz 

légszennyezést okozhat, csak takartan (megfelelően lefedve, elzárva) szabad tárolni, illetve szállítani 

(mozgatni). 

 

10.  A zaj, rezgés és sugárzás elleni védelem, hulladékgazdálkodás  

10. § Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó funkció csak abban az esetben megengedett, ha az általa 

okozott környezeti zaj, illetve rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban, az adott területhasználatú 

területre, az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg. 

11. § (1) Lakott területeken a transzformátor állomásokat, oszloptrafókat, mikrohullámú adó – vevő és 

átjátszó állomásokat olyan távolságban és műszaki védelemmel kell elhelyezni, hogy sugárvédelmi 

többletterhelést ne okozhassanak. 

(2) A nagyközépfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékeket földkábelben kell vezetni. 

12. §  (1) A település területén keletkező kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhető termelési 

hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell ártalmatlanítani. A szervezett 

szemétszállításhoz nem kapcsolódó területeken a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról a tulajdonos 

köteles gondoskodni. 

(2) Ahol a szelektív hulladékgyűjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és intézményekben keletkező 

hulladék szelektív gyűjtéséről, illetve tároló edényzetbe helyezéséről a helyi rendelkezéseknek megfelelően 

kell gondoskodni. A szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot háztól való elszállítással vagy a város 

területén kialakított hulladékgyűjtő szigeteken lévő szelektív tárolókban, zöldhulladék esetén közösségi 

komposztálóban lehet elhelyezni. 

(3) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési (inert) törmelék csak a környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkező, inert hulladék befogadására is engedélyezett hulladéklerakón helyezhető el. 

(4) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetőleg 

ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskodni. 

(5) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése a vonatkozó külön jogszabályoknak 

megfelelően végezhető. A különleges kezelést igénylő lakossági hulladékok gyűjtése a szükséges hatósági 
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engedélyek megléte esetén, a gazdasági- és különleges övezetekben kialakítható lakossági hulladékudvar 

területén történhet. 

(6) A tervezett térségi szerepkörű hulladékátrakó állomás telephelye a felhagyott kommunális 

hulladéklerakó területén, környezeti hatásvizsgálat környezetvédelmi engedélyében meghatározott módon 

(pl. védőövezet biztosítása), terv alapján helyezhető el. 

(7) A zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint kell 

ártalmatlanítani. A zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb hulladéktól elkülönítetten kell 

gyűjteni és tárolni, a hulladékot az újrahasznosíthatóságnak megfelelően kell kezelni. A város közterületein 

és az intézményeknél és lakosságnál keletkező, egyedileg nem komposztált, összegyűjtött zöldhulladékot 

városi komposztáló telepen kell ártalmatlanítani, illetve újrahasznosíthatóvá tenni. Városi komposztáló 

telep a felhagyott kommunális hulladéklerakó területén, környezeti hatásvizsgálat környezetvédelmi 

engedélyében meghatározott módon, szabályozási terv alapján helyezhető el. 

(8) Hulladék-lerakóhely, hulladékátvevő, hulladék-feldolgozó és kezelő csak az SZT-ben erre a célra 

kijelölt helyen, illetve, amennyiben egyéb előírásoknak, környezeti feltételeknek megfelel, Gip építési 

övezetben létesíthető. 

(9) A település területén érintett minden telektulajdonosnak gondoskodni kell arról, hogy a tulajdonán 

rendezetlen, engedély nélküli, illegális hulladéklerakás ne történjen. A magánterületen lévő engedély nélkül 

(illegálisan) lerakott hulladékok környezeti ártalom nélküli felszámolásáról (elszállítás) és az igénybe vett 

terület rendeltetés szerinti állapotnak megfelelő rendezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodni. A 

közterületen lévő illegális hulladéklerakás felszámolásáról és az igénybe vett terület rendezéséről az 

önkormányzat gondoskodik.  

11.  Környezetvédelmi korlátozások, védőtávolságok 

13. § (1) Légszennyező források és létesítmények védőtávolsága, védőterülete: A zavaró mértékű 

légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmények körül a közegészségügyi-, a 

környezetvédelmi- és az építési hatóság előírásai szerint a szennyező építménytől meghatározott 

védőtávolságot kell kijelölni. A védőtávolságon belüli védőterületen állandó lakás céljára alkalmas épület, 

vagy élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény a környezetvédelmi engedély 

alapján helyezhető el. A védőtávolságot igénylő létesítmények és védőtávolságaik: 

a) városi szennyvíztisztító - a telephely körüli 300 m, 

b) DDC - a pontforrásaitól mért 1000 m, 

c) hulladékudvar – a telephely védőövezetét a környezetvédelmi engedély határozza meg 

d) autóút mentén az úttengelytől mért 50-50 m széles levegőtisztaság-védelmi védősáv, ahol védendő 

létesítmény (állandó lakás céljára alkalmas épület, oktatási-egészségügyi létesítmény, vagy 

élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény) nem helyezhető el. 

(2) Zajos létesítmények védőtávolsága: A zavaró mértékű - határérték feletti - üzemi eredetű zajterhelést 

okozó DDC üzemi létesítménye környezetében a zaj- és rezgésvédelemről szóló országos hatókörű 

jogszabály laza beépítésű kisvárosias, kertvárosias lakóterületre és vegyes területre meghatározott 50/40 

dB nappal/éjjel határértékei a zajterhelő építménytől 500 m távolságra teljesülnek. A zavaró mértékű 

zajterhelés érvényesüléséig az 500 m-en belüli védőterületen állandó lakás céljára alkalmas épület - a 

közegészségügyi hatóság hozzájárulásával - a környezetvédelmi hatóság felmentésével csak abban az 

esetben építhető, bővíthető, ha a védendő belső helyiségek zajvédelmi határértékei műszaki zajvédelemmel 

biztosíthatóak. A védőtávolság mértéke a zavaró környezeti hatások mérséklését eredményező technológiai 

változtatások esetén, környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozott környezetvédelmi 

engedély alapján módosulhat. 
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(3) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer 

előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon belül 

állattartás céljára szolgáló építmény létesítése tilos. 

(4) Természetközeli állapotú felszíni vizek partja menti védőtávolság, védőövezet külterületen: 

a) a vízfolyások természetközeli állapotú külterületi szakaszán, a vízfolyás mindkét partján, a 

telekhatártól mért 50-50 m széles, a tavak, tározók természetközeli állapotú külterületi partján, a 

telekhatártól mért 100 m széles természetvédelmi célú, vízvédelmi védőövezet, ahol az építés 

természetvédelmi, vízvédelmi érdekből korlátozott, csak a vízhasználathoz kötődő építmények 

építése megengedett (pl. stég, zsilip, gát), valamint amelyen belül kizárólag őshonos, termőhelyi és 

táji adottságoknak megfelelő növényfajok telepíthetők. 

b) a tavak, tározók, vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák partján, legalább egyoldali, a partéltől 

mért, szabadon járható fenntartósáv biztosítandó 

(5) A felszíni vizek partja mentén a fenntartás céljára szabadon hagyandó sáv, ahol építmény és fás 

növényzet nem helyezhető el: 

a) VIZIG kezelésébe tartozó vizek partján 6-6 m széles sáv, 

b) a társulások és az önkormányzat kezelésében lévő vizek partján belterületen legalább egy oldalt 3 

m, külterületen 3-3 m széles sáv. 

(6) A védőtávolságok mértéke – amennyiben azt nem külön jogszabály írja elő kötelező jelleggel - a 

zavaró környezeti hatások mérséklését eredményező környezetvédelmi célú technológiai változtatások 

esetén, környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozottan jegyzői hatáskörben 

módosítható. 

 

V. Fejezet 

Katasztrófavédelem 

 

12.  Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi 

szint követelményei 

14. § A település külön előírásban meghatározott katasztrófa védelmi besorolásának megfelelő 

tartalommal elkészített katasztrófa elhárítási - védelmi terv előírásait együttesen kell alkalmazni az országos 

szabályzatok, valamint a helyi ár- és belvízvédelmi, tűz- és robbanásvédelmi, környezetbiztonsági 

előírásokkal. 

 

VI. Fejezet 

Közművek előírásai 

 

13.  Általános előírások 

15. § (1) Vác város területén közmű, távközlési és adatátvételi hálózatokat és létesítményeket a 

legkorszerűbb technológiák felhasználásával úgy kell kialakítani, hogy azok fenntartása, illetve javítása a 

lehető legkisebb közterületi munkával, forgalomkorlátozással járjon. Járda, út felbontása esetén (közmű 

elhelyezés, javítás) az érintett közterület teljes szélessége helyreállítandó. A létesítmények településképi 

megjelenésének módját és előírásait részletesebben a településkép védelméről szóló rendelet tartalmazza. 

(2) A közüzemi közművek, a termékvezetékek, az adatátvitel-hálózatok építményeit közterületen, vagy a 

közmű-üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől csak értékvédelmi okból lehet eltérni, a közösségi célt 
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szolgáló infrastruktúra műszaki elemeinek (pl. a közvilágítást szolgáló falikar) közterület felőli 

épülethomlokzaton történő elhelyezését a tulajdonosnak, az esetlegesen szükséges helyreállítási munkák 

elfogadása mellett tűrnie kell. 

(3) A meglévő közműlétesítmények biztonsági védőtávolságait a létesítésnél, vagy átalakításnál, 

felújításnál figyelembe kell venni. 

(4) A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közterületre 

kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. A védőtávolságon 

belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén megengedett. 

(5) Az új beépítésekhez önálló közműbekötések létesítendők. 

(6) A meglévő közművek szükségessé váló kiváltásakor egyidejű rekonstrukcióról is gondoskodni kell. 

A kiváltandó, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, vagy el kell távolítani, felhagyott vezeték nem 

maradhat a földben. 

(7) A település belterületén - a Papvölgy, Bácska-dűlő, Altány-dűlő, Törökhegy, a Déli területnek a 

Gödöllői út, Nemzetőr utca, Csatamező utca, Ivánka utca, Götz utca és a Szent László út által határolt 

terület kivételével - a használatba vétel feltétele a teljes közművesítettség megléte. A kivételként 

meghatározott területeken részleges közművesítettség biztosítandó. A kivételként meghatározott 

területeken gáztartály telepítése csak föld alatti elhelyezéssel lehetséges. 

(8) A beépítésre nem szánt külterületen lakás céljára szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy 

szállásférőhelyet nyújtó, vagy gazdasági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, illetve meglévő 

épület felsorolt célra történő funkcióváltása esetén az építés feltétele legalább a részleges közművesítettség, 

de az egészséges ivóvízminőség és az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés 

akkor is biztosítandó, a 8. § (8)-(9) bekezdéseivel összhangban. 

(9) Közműmunkálatok a veszély, illetve hibaelhárítás kivételével csak ütemezetten, egységes koncepció, 

genplán alapján végezhetők. 

(10) A földalatti közműhálózatok burkolatfelbontás nélküli továbbépíthetősége érdekében a 

közművezetékeket a burkolat végétől mérten legalább 50 cm-rel hosszabbra kell építeni. 

(11) Új közüzemű vízelosztó hálózat csak a szennyvízcsatorna hálózattal együtt építhető. Új fogyasztói 

csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózatra való csatlakozás üzembe helyezését 

megelőzően. 

(12) Magán, egyedi talajvizes kút illetve 2. vízadó réteg kútja a hidrogeológiai védőövezeten és vízbázis 

területen belül nem létesíthető. 

(13) A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni. 

(14) A vízbázis és a felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz, vagy a tisztított szennyvíz 

mindennemű szikkasztása (beleértve az időszakos vízfolyásba, földmedrű árokba való bevezetését is) a 

település teljes területén tilos. 

(15) A település területén keletkező szennyvizek ártalmatlanítása – az előírt feltételek érvényesülése 

esetén – az alábbiak szerint történhet: 

a) a beépítésre szánt területen - a 8. §-ban meghatározott kivételekkel -szennyvíz csatornahálózaton 

történő elvezetésével,  

b) a beépítésre nem szánt, vízminőség-védelmi terület övezetén kívüli területen 

ba) emberi tartózkodásra szolgáló építmény esetében, ha a szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m-nél 

nagyobb távolságra van és a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a napi egyszeri 
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szállítással elszállítható mennyiséget (a helyi szippantó kocsi kapacitásának megfelelőn), a szennyvíz 

ellenőrzötten vízzáróan kiképzett zárt szennyvízgyűjtő medencébe történő összegyűjtésével és 

szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre elszállításával, 

bb) ha a szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m-nél nagyobb távolságra van és a napi keletkező 

szennyvíz mennyisége meghaladja a napi egyszeri szállítással elszállítható mennyiséget (a helyi 

szippantó kocsi kapacitásának megfelelőn), akkor helyben létesíthető teljes biológiai, vagy 

totáloxidációs technológiát biztosító szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával, kizárólag 

külterületen, a 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a tisztított vizek tisztítás utáni 

vízminősége folyamatosan ellenőrizhető és a megfelelő felszíni befogadó kezelői hozzájárulással, 

befogadó nyilatkozattal rendelkezésre áll, valamint a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik 

túl a tárgyi telken. 

bc) ha a szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m távolságon belül rendelkezésre áll, akkor a 

közhálózati csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül. 

 

c) a beépítésre nem szánt, vízbázis védelmi területen vagy vízminőség-védelmi terület övezetén 

belül emberi tartózkodásra szolgáló építményben keletkező szennyvíz környezet károsítása nélküli 

kezeléséhez, ha:  

ca) a szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m távolságon belül rendelkezésre áll, akkor a közhálózati 

csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül 

cb) a szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m-nél nagyobb távolságra érhető el, akkor a szennyvíz 

kezelésére kizárólag helyben létesítendő egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható, 

amennyiben a tisztított vizek tisztítás utáni vízminősége folyamatosan ellenőrizhető és a megfelelő 

felszíni befogadó kezelői hozzájárulással, befogadó nyilatkozattal rendelkezésre áll, valamint a 

kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken.  

(16) A szennyvízátemelő műtárgy hatásterülete: 

a) védelem nélkül 150 m  

b) bűzzárral ellátva 20 m 

c) hatásvizsgálat alapján megállapított mérettel 

a kijelölt hatásterületen belül új területhasznosításra, területhasznosítás módosítására a területet igény 

bevenni csak környezetvédelmi hatástanulmány alapján lehet, az abban előírtak betartásával. 

(17) A szennyvíztisztító telep kijelölt hatásterülete egyedi eljárással felülvizsgálható, annak határozatában 

rögzített mértékkel módosítható. A kijelölt hatásterületen belül új területhasznosításra, terület-hasznosítás 

módosítására a területet igény bevenni csak környezetvédelmi hatástanulmány alapján lehet, az abban 

előírtak betartásával. 

(18) Vízgazdálkodási területként lejegyzett terület (tavak, árkok, vízfolyások, stb.) közlekedési, vagy 

egyéb építési célú hasznosítása csak vízügyi ágazat hozzájárulásával változtatható meg még akkor is, ha 

korábbi, vízgazdálkodási célú hasznosítás fenntartása már nem indokolt. 

(19) Ha a vízfolyás valóságos helye eltér az ingatlan-nyilvántartási helyétől, akkor a földhivatali 

nyilvántartási helyét kell figyelembe venni annak rendezéséig, mely az érintett tulajdonos feladata. 

(20) Vízfolyások mentén a karbantartás, illetve árvízi védekezés számára szükséges, előírások szerinti 

szélességű sáv szabadon hagyandó. A karbantartás céljára biztosítandó – a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott – parti sáv a partvonaltól számítandó és vízgazdálkodási területként kezelendő.  

(21) A magas talajvízállásos, mélyfekvésű területre építkezni csak talajmechanikai szakvélemény alapján 

szabad és az abban előírtakat kötelező betartani. 
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(22) A csapadékvíz élőfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy, egyéb szűrő/tisztító 

berendezés elhelyezése kötelező, mely vízjogi létesítési engedély köteles. 

(23) A nyílt árkok utólagosan csak a telek behajtójának szélességében, legfeljebb 4,5 m széles sávban 

burkolhatóak le, a csapadékvíz megfelelő szabad átfolyásának biztosítása mellett. 

(24) Ha a telek beépítése, vagy burkoltságának növelése hatására az elvezetendő csapadékvíz mennyisége 

a befogadó nyilatkozata alapján meghaladja a vízelvezető hálózat befogadó képességét, a csapadékvíz helyi 

visszatartására telken belül helyi záportárolót kell létesíteni. A záportároló méretét úgy kell meghatározni, 

hogy minden új megkezdett 50 m2 burkolt felület után minimum 1 m3 helyi záportároló térfogatot kell 

kialakítani (ha ennek növelését a felszíni vízelvezető-hálózat kezelője nem kéri), amelyből a csapadékvizet 

késleltetve (a felszíni vízelvezető-hálózat kezelője által meghatározottak szerint) kell a közterületi felszíni 

vízelvezető-rendszerbe vezetni. A záportárolót egyéb vízgazdálkodási célra (locsolóvíz tárolóként) 

hasznosítani nem lehet. Vízgazdálkodási célú víztárolóként külön tároló létesítendő. 

(25) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként az előkertben egyedi nyomásszabályozókat 

kell elhelyezni. 

14.  Közmű korlátozások, védőtávolságok 

16. § (1) Közmű nyomvonalak és létesítmények védőtávolsága, védőterülete: 

a)  400 kV-os villamosenergia átviteli távvezeték esetében a nyomvonal tengelyétől mért 38,5-38,5 m, 

b)  132 kV-os légvezeték szélső áramvezetőjétől vízszintesen a nyomvonal tengelytől mért 16-16 m, 

c) 1-35 kV-os elektromos légvezetéké külterületen 5 m, belterületen 2,5 m, 

d) kisfeszültségű föld feletti légvezeték esetén 1 m, 

e) 35 kV-nál nem nagyobb feszültségű földben elhelyezett vezetéknél 1 m, 

f) A vízművek védőterületei az előzetes lehatárolás után: belső védőövezet min. 10 m, külső 

védőövezet min. 100 m sugarú kör a vízkivételi helyektől számítva. A végleges kijelölés után a 

külső, belső, a hidrogeológiai „A”, „B” és „C” védőövezetek határai a hidrogeológiai védőidom 

felszíni metszetei lesznek, ezért a védőterületek minimum mértékéhez képest az egyes 

védőövezeteket megnövekedése várható. A védőövezetekben a területhasználatot és az építést 

országos hatókörű jogszabály szabályozza 

g) az Alag-Vác DDC nagynyomású földgáz szállítóvezeték biztonsági övezete a vezeték 

tengelyvonaltól mérve 28-28 m. 

(2) A biztonsági övezeten belül bárminemű építési tevékenység csak az adott szolgáltató hozzájárulásával 

végezhető. 

(3) Ahol a védőtávolság a kialakult állapot miatt nem biztosítható, ott a szabvány alóli felmentést kell 

kérni, és meg kell oldani a közművek védelembe helyezését. 

 

VII. Fejezet 

A közlekedésre, járműtárolásra vonatkozó rendelkezések 

 

15.  Magánutakra vonatkozó előírások 

17. § (1) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút csak közforgalom elől 

el nem zárt magánútként alakítható ki. 

(2) Közforgalom elől el nem zárt magánutakat a közutakra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell 

kialakítani. 
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(3) A közforgalom elől el nem zárt magánút által kiszolgált telkeket úgy kell kialakítani és azokon 

építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület vagy közút lenne.  

(4) Közforgalom elől el nem zárt magánút lakó- és kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati 

szerepet tölthet be és vagy közterülethez, vagy működő magánúthoz kell csatlakoznia. 

(5) Magánút legkisebb telekszélessége melyről 

a) legfeljebb 9 telek érhető el, legalább 8,0 m. 

b) 10 vagy ennél több telek érhető el, legalább 10,0 m. 

 

16.  A járművek tárolására vonatkozó általános szabályok 

18. § (1) A járművek elhelyezését az OTÉK, a jelen rendelet, valamint a város gépjármű elhelyezési 

feltételeinek elősegítéséről szóló rendelet szabályozza. 

(2) Beépítésre szánt területeken, az új építmények esetében, az azok rendeltetésszerű használatához 

szükséges parkoló és rakodó helyeket, járműtároló épületeket telken belül kell biztosítani. 

(3) Bővítésből, átépítésből, rendeltetési egységszám változásból, vagy rendeltetésmód változásból eredő 

parkoló-többlet az építéssel érintett telken belül szabadban is elhelyezhető, de ha ott nem lehetséges, akkor 

az a város gépjármű elhelyezési rendelete szerinti feltételekkel közterületen is elhelyezhető, vagy 

megváltható. 

(4) A létesítendő parkolók száma 

a) A város területén létesítendő bármely rendeltetés esetén a magasabb szintű jogszabályokban 

kötelezően előírt darabszámú parkoló biztosítandó telken belül. Parkolásra gépi eszköz csak e 

darabszám feletti parkolók esetében alkalmazható, kivéve a b) pont szerinti esetet. 

b) Belváros és kijelölt környezetében a kötelezően kialakítandó parkolómennyiség az építéssel érintett 

telken belül gépi eszköz alkalmazásával is megvalósítható. 

(5) A Belváros és kijelölt környezetében új épület építése esetén, ha a létesítendő parkolóhelyek száma 

több, mint 6 db, akkor a szükséges parkolóhelyek 30%-t telken belül épületben, építményben kell 

elhelyezni. 

(6) Kertvárosias lakóterületeken új épület építése, vagy meglévő épület bővítése esetén, ha a létesítendő 

parkolóhelyek száma több, mint 3 db, akkor a szükséges parkolóhelyek 75%-át telken belül épületben, 

építményben kell elhelyezni. 

(7) A település területén meglévő közhasznú, illetve telepszerű beépítés földszintjén levő gépkocsitároló, 

valamint közterületi parkolóhely csak annak egyidejű pótlásával szüntethető meg. 

(8) Gépjárműtárolók az Ln-1, és Ln-3 jelű,  lakóterületeken csak csoportosan, terepszint alatti 

elhelyezéssel, zöldtető kialakítással létesíthetők. 

(9) Gépkocsitároló más célú használata, funkcióváltása a többlakásos lakóépületek utcai homlokzatán, 

illetve a sorgarázsok övezetében csak közérdekből és csak akkor lehetséges, ha az érintett épületek utcai 

homlokzatán található garázsok 75%-án a funkcióváltás már korábban megtörtént. A megszűnő 

gépkocsitároló pótlásáról a funkcióváltásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásáig a gépkocsitárolót 

megszüntető tulajdonosnak gondoskodni kell, a város gépjármű elhelyezési rendelete alapján. 

(10) A felszíni közparkolókra vonatkozó előírások az alábbiak: 

a) A település belterületi részén új felszíni közparkoló – közterületek vagy közhasználat céljára átadott 

területek kivételével – általában nem létesíthető. 
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b) Amennyiben igazolható, hogy az adott környezetben a terepszint alatti parkolásnak műszaki, jogi, 

vagy egyéb (pl. környezetvédelmi, vízvédelmi) akadályai vannak, úgy felszíni közparkoló 

Közterületrendezési Terv alapján alakítható ki. 

(11) A város teljes területén a gépjárművek részére kialakított parkoló területe (5,0*2,5 m 

gépjárművenként) az előírt legkisebb kialakítandó zöldfelületi értékbe nem számítható be. 

17.  Közlekedési korlátozások, védőtávolságok 

19. § (1) Az országos közutak (M2 autóút, 2. számú főút, 12. számú főút, 2104., 2106., 12101., 12303., 

21113. j. utak) külterületi jellegének biztosítása érdekében az út tengelyétől számított 

a) 100 m-es védőtávolságon belül a közútkezelő engedélye szükséges bármely épület, vagy 

létesítmény elhelyezéséhez,  

b) 50 m-es védőtávolságon belül építményt elhelyezni nem lehet, 

c) 30 m-es védőtávolságon belül kerítést elhelyezni nem lehet. 

(2) Az országos közutak belterületi szakaszán a közút melletti területeken ipari, kereskedelmi, vendéglátó, 

továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához 

közútkezelői hozzájárulás szükséges. 

(3) Vasútvonal szélső vágányától mért 50 m-es távolságon belül építmények csak a kezelő 

hozzájárulásával helyezhetők el. 

 

VIII. Fejezet 

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

 

18.  Telekalakítás 

20. § (1) A város területén nyúlványos telek nem alakítható ki. 

(2) A meglévő beépítéssel rendelkező ingatlan övezeti paraméterei a telekalakítás után is biztosítandók. 

(3) A település területén kijelölt építési övezetek és övezetek területén 

a) A kialakítható telekméreteket – a kialakítható új telkek legkisebb méretét – az övezeti előírások 

tartalmazzák. A legkisebb telekszélesség a közterület felőli telekhatáron értendő. 

b) A telek megengedett, vagy előírt szabályozása esetén a közterületté váló vagy közforgalom elől el 

nem zárt terület a közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek megfelelő 

övezeti besorolást kapja. 

c) A rendelet szempontjából meglevő út szabályozása nem minősül telekalakításnak, így amennyiben 

a területen meglevő telek mérete a telket érintő útszabályozás miatt az építési övezeti, övezeti 

előírásokban meghatározott mérték alá esik, a telek beépíthetősége a szabályozást követően is 

megmarad. 

d) Meglevő telek megosztható, ha a létrejövő telkek nagysága az építési övezeti előírásokban 

meghatározott mérték alá esik, de a telekméret-hiány (legkisebb terület, hosszúság vagy szélesség 

egyik paramétere) nem nagyobb, mint az építési övezetben meghatározott teleknagyság 5 %-a. 

e) Amennyiben a d.) pont szerinti telekalakítást útszabályozás is érint, a telekosztás engedélyezhető az 

építési övezetben meghatározott teleknagyság további 5 %-ának engedménye mellett. 

f) Új út, továbbá közforgalom elől el nem zárt magánút kialakítása esetén az út telkének kialakításánál 

az útterületre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy a magánút legkisebb 

szélessége a 17. § (5) szerinti lehet, zsákutcás kialakítása esetén a kommunális járművek, 
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tűzoltóautó, stb. megfordulását a magánút megfelelő szabályozásával biztosítani kell, melybe 

legalább 15 m átmérőjű körnek beírhatónak kell lennie. 

(4) A meglevő adottságokhoz, kialakult állapothoz igazodóan az építési övezetekben, övezetekben előírt 

telekszélességi és telekhosszúsági méretek megcserélhetők. 

(5) Szabálytalan alakú, változó szélességű és/vagy változó hosszúságú telek akkor építhető be, ha az 

előírásokban a meglevő állapotra megengedett minimális telekszélesség, illetve telekhosszúság az (5) 

bekezdés szerint a telken belül kiszerkeszthető azzal, hogy az építési övezeti előírások szerinti beépíthető 

telekméret a teljes telekre vonatkozóan biztosított.  

 (6) Meglévő telkek esetében, ha a meglévő telekszélesség nem éri el az előírt legkisebb értéket, de a 

telekegyesítés vagy telekhatár-rendezés során a meglévő állapothoz képest jobban megfelel a tervezett 

állapot, akkor a telekalakítás létrehozható. 

(7) Egy telek két építési övezetbe, övezetbe is tartozhat, mely esetén a két eltérő övezetű, telekhatárral 

nem megosztott telekrészen a telekrészre vonatkozó építési övezet, övezet vonatkozó előírásait kell 

betartani (minimális telekméret, beépítési százalék, minimális zöldfelület, megengedett legnagyobb 

épületmagasság, stb.). 

(8) Két építési övezetbe, övezetbe tartozó telek megosztható, illetve két építési övezetbe, övezetbe tartozó 

telkek összevonhatók a vonatkozó övezeti előírások megtartásával. 

(9) A kialakult úszótelkes építési övezetekben a meglevő épületek számára telek alakítható. 

 

19.  Elővásárlási jog 

21. § (1) Az önkormányzatot az alábbi településfejlesztési célok érdekében elővásárlási jog illeti meg: 

a) lakóterület-fejlesztés érdekében 

b) a vegyes központi területek fejlesztése érdekében 

c) a gazdasági területek fejlesztése érdekében 

d) a honvédelmi különleges területek funkcióváltása esetén területfejlesztés érdekében 

e) a belterületi zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében 

f) a közlekedés és parkolás javítása érdekében 

g) a MÁV biztonságos üzemviteléhez és a biztonsághoz nem szükséges területeinek általános városi 

célú fejlesztési területként. 

(2) A települési értékek megóvása, a települési értékvédelem érdekében. 

(3) Az elővásárlási jog terhelést telekmegosztást követően az új kialakítású telekre, telkekre is értelmezni 

kell. 

(4) Az elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzékét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

20.  Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 

22. § A kiszolgáló és lakóút céljára az építési törvényben szabályozott lejegyzés joga illeti meg az 

önkormányzatot az SZT-ben jelölt, szabályozással érintett helyeken és területekre nézve. 

 

 

21.  Közterületrendezési Terv (KÖRT) 

23. § (1) A Közterületrendezési Terv célja a Szabályzat keretein belül egy kijelölt területegységen 

meghatározni a közterület, illetőleg közterület jelleggel használt terület 
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a) helyszínrajzi kialakítását, elrendezését 

b) a magassági méreteit, keresztmetszeteket 

c) a közműhálózat kialakítását 

d) a műtárgynak nem minősülő építményekkel kapcsolatos követelményeket 

e) a berendezéseket, utcabútorzatot, 

f) a burkolatokat 

g) a köz- és díszkivilágítást 

h) a terület kertépítészeti kialakítását 

i) a közlekedést és parkolást 

j) és az egyéb, városképi követelményeket 

k) a környezeti állapotát 

l) a gyalogos úthálózat rendszerét 

m) a kerékpáros úthálózat rendszerét. 

(2) Közterületrendezési Tervet kell készíteni az alábbi esetekben: 

a) közterület kialakítása, átalakítása, felújítása, megszűntetése; 

b) közterületen állandó jellegű pavilon elhelyezése, mely nem tartozik az építési engedély köteles 

körbe; 

c) közterületen műtárgy, utcabútor, illetve nyilvános WC elhelyezése 

d) felszíni közterületi parkoló létesítése, 

e) zöldterületi övezet kialakítása, 

f) az 55. § (2) szerinti közlekedési területeken elhelyezhető, a közlekedést kiszolgáló építmények 

létesítése. 

esetén. 

(3) A Közterületrendezési Tervet a Szakbizottság határozattal fogadja el. 

 

IX. Fejezet  

Az építés általános szabályai 

 

22.  Általános építési előírások 

24. §  (1) A település területén csak építési telken lehet építeni.  

(2) A település területén beépíthető, de még be nem épített üres telkek területén, az építési helyen belül, 

jelen rendelet egyéb előírásainak betartásával, ideiglenes jelleggel legfeljebb 1 évre, a telek területének 5%-

ánál nem nagyobb maximum földszintes beépítés és a beépítetlen telek 80%-án kialakított és fenntartott 

zöldfelület mellett, az alábbi funkciók helyezhetők el: 

a) kertészeti építmény, növényház, fóliasátor; 

b) üzemképes állapotú gépkocsi tárolása, valamint 

c) konténer, kötegelt- vagy csomagolt építőanyag, tűzifa tárolása. 

(3) A település területén a már meglévő, kialakult beépítés fenntartható (állagmegóvás, felújítás), de új 

építési munka már csak a jelen rendelet előírásainak betartásával végezhető. 

(4) Ha a Szabályozási terv építési helyet jelöl vagy az építési övezeti előírások másként rendelkeznek, az 

egyes beépítési módokra vonatkozó elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó általános előírásokat nem kell 

alkalmazni.  

(5) A Szabályozási terven „telek zöldfelületként fenntartandó része”-ként jelölt telekrészen 
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a) épület nem helyezhető el, 

b) a zöldfelületek aránya legalább 80%, 

c) a zöldfelületeket háromszintes növényállomány telepítésével kell kialakítani. 

(6) A település területénaz egyes építési övezetekben és övezetekben meghatározott rendeltetésű 

építmények, illetve az ennek megfelelő funkciók helyezhetők el, alakíthatók ki. 

(7) Beépítésre szánt területen nem helyezhető el olyan funkció, amely a környezetet károsítja, vagy 

forgalmi viszonyait túlterheli. 

(8) Az egyes építési övezetekben az építési hely megállapításánál a szomszédos épületek kialakult 

elhelyezkedéséhez igazodni kell. 

(9) Az építési helyet - az általános előírások mellett – a Szabályozási Terv esetenként 

a) kötelező építési vonallal 

b) az építési hely egyedi kijelölésével szabályozza. 

(10) Meglévő beépítés közbenső helyzetű telkeinek a közterület felőli építési vonala kötelező építési 

vonalnak tekintendő. A nem közbenső helyzetű meglévő beépítés építési vonala az OTÉK, illetve az 

illeszkedés szabályai szerint határozható meg. 

(11) Ahol az építési hely által kijelölt terület az övezeti beépíthetőségi határértéknél kisebb, a beépítést az 

építési hely nagysága határozza meg. 

(12) Ahol az építési hely, a megengedett épületmagasság, a megengedett beépítettség, szintterületi 

mutató különböző mértékű beépítést tenne lehetővé, az a nagyság valósítható meg, amelyik minden 

előírásnak egyidejűleg megfelel. 

(13) Szabadon álló beépítés esetén az épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza – az 

SZT eltérő jelölése hiányában – maximum 30 m lehet. 

(14) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az elhelyezendő új épületet az oldalhatártól elsősorban a 

környezetben kialakult állapothoz igazodva ennek hiányában az oldalsó telekhatártól mért legalább 1,0 m 

távolságra, kell elhelyezni, az épületek közti minimális tűztávolság betartása mellett. 

(15) Zártsorú beépítés esetén a csatlakozó új épület párkány – és gerincmagassága a kialakult 

épületmagasság szerinti érték lehet, amennyiben az épületmagasság „K”-val jelölt. Amennyiben pontosan 

meghatározott az épületmagasság értéke, akkor az eltérés legfeljebb 3,0 m lehet az alacsonyabb szomszédos 

épület megfelelő magassági értékétől, az övezetben meghatározott épületmagasság megtartásával. 

(16) A település lakóterületein a zártsorú beépítéseknél a telek hátsó részének gépjárművel történő 

megközelítését minimum 3 m széles, maximum 4,5 m széles áthajtón keresztül biztosítani kell. A minimum 

szélesség abban az esetben csökkenthető, ha azt a terepadottságok indokolják, de a kézikocsival történő 

áruszállítást ebben az esetben is biztosítani szükséges. 

(17) Természetes terepfelszínt a nem közterület felőli telekhatáron, a telekhatártól mért 1,0 m-en belüli 

sávban legfeljebb 0,5 m-rel lehet megváltoztatni. Gondoskodni kell a felszíni vizek telken belül tartásáról. 

(18) Új építmény létesítése az építési övezetben meghatározott beépítési mértékéig megengedett, 

amennyiben 

a) a beépítés az előírt paramétereknek együttesen megfelel, 

b) a városképi illeszkedés biztosított, 

c) a közműellátás e Szabályzatnak megfelelően biztosított és 

d) a Szabályzatban előírt, illetve az SZT-n jelölt beavatkozásokat egyidejűleg végrehajtják. 
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(19) Meglévő épület bővítése az építési övezetben meghatározott beépítési mértékig megengedett, 

amennyiben 

a) a bővítő beépítés az előírt paramétereknek együttesen megfelel, 

b) a városképi illeszkedés biztosított, 

c) a Szabályzatban előírt, illetve az SZT-n jelölt beavatkozásokat egyidejűleg végrehajtják. 

(20) Ahol az SZT meglévő beépítésnél jelöl ki építési helyet 

a) a meglévő épület teljes bontása esetén ez az építési hely veendő figyelembe, 

b) a meglévő épület bővítése esetén bővítés csak az új építési helyen belül megengedett. 

(21) Olyan épület esetén, amely a Szabályzat szerint bővíthető, de jelenleg a magassági illeszkedési 

szabályoknak nem felel meg, a meglevő tetőtér nem, illetve csak az illeszkedési előírások érvényesítése 

esetén építhetők be. 

(22) Építmények részleges vagy teljes bontása a település területén védett, vagy védettséggel érintett 

építmény esetén csak a védelem megszüntetését követően megengedett a településképi rendelet további 

előírásai alapján. 

(23) A Szabályozási terven építési vonallal, vagy szabályozási vonallal érintett, bontandó építmények, 

építményrészek nem bővíthetőek, átalakításuk csak a legszükségesebb közegészségügyi, illetve életvédelmi 

célból, felújításuk csak a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértékig, a kötelező jókarbantartás 

körében, a városképi megjelenésre is tekintettel végezhető. 

(24) Azokon a helyeken, ahol a Szabályozási terv szabályozási vonallal bontást jelöl, a területfelhasználás, 

illetve beépítés (funkcióváltás) feltétele ezeknek a bontásoknak végrehajtása. 

(25) Az egyes építési övezetekben a megengedett legnagyobb épületmagasság a terep természetes 

lejtésének függvényében növelhető az alábbiak szerint: 

a) 10%-os tereplejtésig az övezeti előírás szerinti érték, 

b) 10%-os tereplejtés felett 10 %-kal növelt érték. 

(26) Az épület homlokzatához csatlakozó 5 méter széles teleksávon belül legfeljebb 3 méter mélységig a 

terepszint süllyesztésével (bevágás, angolakna) kialakuló épületmagasság értéke az előírások alkalmazása 

szempontjából figyelmen kívül hagyható. 

(27 A város területén magasépítmény nem helyezhető el, kivéve technológiai indokból, az SZT és a TKR 

keretei között. Technológiai ok az elhelyezhető létesítmény funkciójából eredő technikai, műszaki ok. 

 

23. A zöldfelületekre vonatkozó általános előírások 

25. § (1) Az e rendeletben előírt zöldfelületek kialakítását a használatbavételi engedélyezésig, vagy a 

hatósági bizonyítvány megadásáig kell elvégezni. 

(2) A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál a gyeppel, talajtakaróval, virágágyással, cserjével, 

fákkal fedett felületek, valamint a kerti tavak vízfelülete számítható be. A kötelező zöldfelület legalább 

egyharmadát egybefüggően kell kialakítani és fenntartani.  

(3) Zöldfelület kialakítási és fenntartási kötelezettség érinti mindazokat a beépített telkeket, amelyeknél 

a) az övezetben meghatározott zöldfelület kialakítható, de azt még nem alakították ki, 

b) az övezetben meghatározott zöldfelület rendelkezésre áll, de azt nem, vagy nem megfelelően 

telepítették növényzettel, 
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(4) Az építési telekre vonatkozóan 30%-nál nagyobb kötelező zöldfelületi arány meghatározása esetén a 

kialakítandó zöldfelület legalább 35%-át fásítani kell, a fásítás jelen jogszabályban meghatározott előírásai 

szerint. 

(5) Az építési telekre vonatkozóan 30%, vagy annál kisebb kötelező zöldfelületi arány meghatározása 

esetén a kialakítandó zöldfelület legalább 50%-át fásítani kell, a fásítás jelen jogszabályban meghatározott 

előírásai szerint. 

(6) A telek zöldfelületi fedettségébe nem számíthatóak be: 

a) közlekedésre (gyalogos és gépjármű) és gépjármű-elhelyezésre (2,5*5,0m) szolgáló területrész, 

b) az épített szegélyek, támfalak, egyéb épített kerti elemek,  

c) az 1,0 m-nél keskenyebb ökológiailag passzív sáv, 

d) a 1,5 m2-nél kisebb zöldfelület. 

(7) Az előírt minimális zöldfelületi fedettség max. 30%-án elhelyezett zúzalék burkolat 50%-kal, a 

vízáteresztő burkolat 25%-kal, a vertikális zöld homlokzat 50%-ban beszámítható. 

(8) Az ingatlanok zöldfelületeinek minden megkezdett 100 m2 -e után legalább egy, környezettűrő, nagy 

lombkoronát növelő őshonos fát kell telepíteni. A javasolt fák listáját és azok jellemző méreteit a város 

településkép védelméről szóló rendelet melléklete tartalmazza. 

(9) A minimális zöldfelületi fedettség előírásait nem teljesítő meglévő beépítés esetén a meglévő 

zöldfelületi fedettség nem csökkenthető tovább. A meglévő beépítés zöldfelületi értékét a tervezőnek 

igazolnia szükséges. Amennyiben telken belül nem lehet a minimális zöldfelületi értéket elérni a meglévő 

zöldfelületi arány megtartása mellett, akkor a Jegyző határozata alapján a hiányzó zöldfelületi mérték a 

csatlakozó közterületeken pótolható az önkormányzat fás szárú növények védelméről szóló rendelete 

alapján. 

(10) A telek „zöldfelületként fenntartandó része” területen parkoló nem helyezhető el. 

(11) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő fa védelméről 

gondoskodni kell. 

(12) Minden olyan építési övezetben, ahol 2-nél több rendeltetési egység létesül, a létrehozandó -

fenntartandó zöldfelület nem lehet kisebb sem az övezeti előírásokban meghatározott százaléknál, sem 

rendeltetési egységenként 30 m2 -nél. 

(13) Parkoló építése kizárólag fásítva, 4 gépjármű-állásonként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott, 

közepes lombkoronaméretű, helyben honos lombhullató fafajok telepítésével történhet. A fákat közvetlen 

a gépkocsiállások mellett kell elhelyezni, legalább 2,25 m2-t elérő, vagy legalább 1,25 m széles szilárd 

burkolat nélküli termőfelületet biztosító zöldsáv létesítésével.  

(14) Az épületek tájba, illetve környezetbe illesztését szakági tervező által készített kertépítészeti terv 

alapján kell biztosítani az alábbi esetekben: 

a) Gksz jelű építési övezetekben építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén ökológiai célú 

zöldfelület kialakítással, 

b) Gip jelű építési övezetekben építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén ökológiai célú 

zöldfelület kialakítással, 

c) Zkp és Zkk jelű zöldterületi övezetekben, 

d) lakóövezetekben telkenként 4 lakásnál több lakóegység létrehozásával járó építési tevékenység 

esetén. 
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24.  Az egyes építményfajták sajátos előírásai 

26. §  (1) Vác területén az épületek használatát kiegészítő funkciójú épületek: 

a) járműtároló (gépkocsi-, motorkerékpár, csónak-, munkagép), 

b) a háztartással kapcsolatos tároló épületek (nyári konyha, mosókonyha, szárító), 

c) tárolóépítmények (tüzelőanyag- és más tárló, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr, 

pajta), 

d) kisipari, vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet, 

e) kazánház, 

a felsőbb jogszabályi előírások szerinti építési helyen belül helyezhetőek el. A kiegészítő funkciójú 

épületek lakás rendeltetési módra történő módosításánál a lakóterületek általános előírásait is figyelembe 

kell venni. 

(3) Vác beépítésre szánt területén fekvő valamennyi építési övezetben, övezetben a következő 

melléképítmények helyezhetők el építési helyen kívül: 

a) közmű becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló,  

d) fedett komposzttároló. 

(4) Vác beépítésre szánt területén fekvő valamennyi építési övezetben, övezetben a következő 

melléképítmények helyezhetők el építési helyen belül: 

a) kerti építmény, 

b) kerti víz- és fürdőmedence, 

c) szabadlépcső, 

d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 

e) kerti lugas,  

f) lábon álló kerti tető és épített tűzrakó hely. 

(5) Állattartásra szolgáló melléképítmények elhelyezése a 5. sz. melléklet szerint történhet. 

(6) Üvegház illetve fóliasátor a Belváros és kijelölt környezetének területén közterületről látható módon 

országos és helyi természetvédelmi területen nem létesíthető. 

(7) Felvonulási épület csak ideiglenesen, meghatározott időtartamra létesíthető. 

(8) Sátrakat, ponyvákat nem közterületen is csak idényjelleggel, felvonulási, vagy ideiglenes 

árubemutatási célra, meghatározott időre lehet felállítani. 

27. § (1) A kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,8 métert, támfallal együtt a 2.5 métert. 

(2) Zöldterületen épített kerítés kizárólag áttört szerkezetű lehet, legfeljebb 1,0 méteres magassággal. 

(3) Sportpályát körülvevő védőkerítés legfeljebb 6,0 m magas lehet. 

28. § (1) A település területén meglévő domborzati viszonyokat óvni kell, ezért támfalat létesíteni, és 

ezzel a terepviszonyokat megváltoztatni a megengedett építmények elhelyezése, vízelvezetési, geológiai, 

talajmechanikai okokból lehet. 

(2) A támfal létesítése során a meglévő fás növényzet megóvását elsődlegesnek kell tekinteni, kivéve az 

invazív fajokat. 

(3) Támfalépítmény új támfalban oly módon létesíthető, ha az a bejárat kivételével teljes terjedelemben a 

meglévő, illetve a környezetrendezés szempontjából indokoltan módosított terepszint alá kerül. 
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(4) Saroktelek esetében a létesítmény további egy oldala kiállhat a környező terepből. 

(5) Közterületi telekhatáron, illetve attól számított 5 méteres előkertben a támfallétesítmények 

kapuzatának (nyílászáróinak) száma 2-nél több nem lehet telkenként. 

(6) Meglévő támfalban támfallétesítmény csak az esetben létesíthető, ha annak magassága nem változik, 

illetve az eredetihez képest városképi, illetve környezeti illeszkedés érdekében legfeljebb 0,5 m-rel 

növekszik. 

(7) A támfalak, illetve támfallétesítmények esetén a megfelelő lebukás-gátlást minden esetben biztosítani 

kell. 

(8) A Duna-parton új támfal kizárólag az alábbi előírások szerint létesíthető: 

a) a funkcióval ellátott támfal kiszolgálása – parkolás, áruellátás, csónakszállítás - csak a Dunára 

merőleges utcák területén lehetséges, a kerékpátút és a gyalogos sétány erre a célra nem használható; 

b) a viszonyítási szintkülönbség változása esetén a támfal tetejének is visszalépcsőzve a szintet 20-40 

cm közötti lépcsőzéssel követnie kell; 

c) a már meglevő szomszédos támfalakhoz 20-40 cm közötti lépcsőzéssel kell alkalmazkodni. 

(9) A Duna parti sétányokon az előkertben nem lehet pavilont, építményt, kiegészítő építményt elhelyezni. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

A beépítésre szánt építési övezetek előírásai 
 

25.  Általános előírások 

29. § (1) Az övezeti előírásokat az általános előírásokkal és az építési övezetek előírásait tartalmazó 

melléklettel együttesen kell alkalmazni. 

(2) Az utcavonalon történő beépítések esetén a járdára előlépcső csak akkor nyúlhat, ha a szabad 

járdaszélesség legalább 1,50 m nagyságú. A szabad járdaszélességbe a faveremrács, a fa körüli zöldágy, a 

villanyoszlop nem vehető figyelembe. 

(3) A kialakult úszótelkes építési övezetekben a meglevő úszótelkek, épületek bővítése megengedett, ha 

legalább egy tömbre kiterjedően igazolható, hogy a telekalakítás és az épület-elhelyezés az általános 

előírások alapján, illetve azok szerint meghatározott építési helyen valósul meg. 

 

X. Fejezet 

Lakóterületek 
 

26.  Általános előírások 

30. § (1) A lakóterületek övezetei jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, a lakóterületek 

elsődleges rendeltetése a lakófunkció. 

(2) A lakóterületeken nem helyezhető el: 

a) üzemanyagtöltő állomás, 

b) munkásszállás, 

c) az egyes építési övezetekben meghatározott további építmények 
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(3) Az Lke és Lk lakóövezetekben, amennyiben az adott építési övezeti előírások másképp nem 

rendelkeznek, az elhelyezhető különálló épületek száma, melynél a 26.§ szerinti melléképítményeket nem 

kell figyelembe venni: 

a) 1000 m2 telekméretig telkenként legfeljebb egy, 

b) 1000-3000 m2 telekméret esetén telkenként legfeljebb kettő, 

c) 3000-5000 m2 telekméret esetén telkenként legfeljebb három, 

d) 5000 m2 telekméret felett telkenként legfeljebb tíz darab. 

 

27.  Nagyvárosias lakóövezetek (Ln) 

31. § (1) Az Ln jelű építési övezetek a nagyvárosias lakóterület jellemzően tömbtelkes-úszótelkes, 

kialakult beépítésű területei. 

(2) Az Ln jelű építési övezetek területén önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher- 

és szállító gépjárművek részére nem helyezhető el. 

(3) A nagyvárosias lakóterületek az alábbi építési övezetekre tagozódnak: 

a) Ln-1 jelű, jellemzően többlakásos lakóépületekkel kialakított közepes intenzitású lakóterületek 

építési övezete, 

b) Ln-2 jelű, jellemzően többlakásos, szabadonálló beépítésű lakóépületekkel telepszerűen kialakított 

úszótelkes lakótelepek építési övezete, 

c) Ln-2a jelű, jellemzően többlakásos lakóépületekkel, szabadonálló beépítésű tömbtelkes 

lakóterületek építési övezete, 

d) Ln-3 jelű, jellemzően többlakásos, zártsorú beépítésű lakóépületekkel kialakított magas intenzitású 

lakóterületek építési övezete, 

e) Ln-4 jelű, jellemzően többlakásos, zártsorú beépítésű lakóépületekkel kialakított magas intenzitású 

lakóterületek építési övezete, 

f) Ln-5 jelű, zöld domináns nagyvárosias lakóterület övezete. 

g) Ln-Kt jelű, a nagyvárosias telepszerű lakótelepek közterülete, amelyek területe  

ga) az épületek és építmények megközelítését szolgáló utak, járdák,  

gb) az úszótelkeken álló épületek rendeltetéséhez szükséges parkolók, 

gc) a lakótelepen élők számára szolgáló közkertek, közparkok, játszóterek, 

gd) az itt élők ellátását kisegítő, közterületen elhelyezhető építmények – pl. pavilonok, 

hulladékgyűjtők építményei, kerti építmények, stb. – elhelyezésére szolgál. 

h) Az Ln-g jelű építési övezet a lakótelepek területén található garázsok elhelyezésére szolgál.  

(4) A nagyvárosias lakóövezetek építési előírásait a tömbtelekre vonatkozóan a 2. melléklet vonatkozó 

táblázata tartalmazza. 

(5) A telepszerű beépítésű építési övezetekben a szintterületi mutató a meglevő telepszerű beépítésű 

lakóépületek lapos tetejének magastetőssé alakításával megnövelhető úgy, hogy a magastetős részben 1 

szint lakáscélú beépítés alakítható ki, amennyiben 

a) azzal egyidejűleg az épület jelenlegi előírásoknak megfelelő hőszigetelését kialakítják, 

b) az épület homlokzatait felújítják, 

c) a tetőzet az épület teljes egészére egyidejűleg elkészül. 

(6) Az Ln-3 övezetben elő- és hátsókertet nem kell tartani. 

(7)  Az Ln-5 jelű építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el: 

a) kereskedelmi, szolgáltató épületek, 
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b) park fenntartásához szükséges építmények, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató épületek. 

(8)  Ln-5 övezetben terepszint alatt elhelyezhető parkoló építményt a szintterületi mutatóba nem kell 

beszámítani.  

28.  Kisvárosias lakóövezetek (Lk) 

32. § (1) Az Lk jelű kisvárosias lakóövezetek a jellemzően zártsorú és sűrűbb beépítésű lakóterületeket 

szabályozzák. 

(2) A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el 

a) termelő kertészeti építmény, növényház, fóliasátor; 

b) ipari tevékenység céljára szolgáló épület; 

c) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher- és szállító gépjárművek részére. 

(3) A kisvárosias lakóövezetek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(4) A hagyományos beépítés és városkép megőrzése érdekében a vasút és a Duna közötti terület zártsorú, 

kisvárosias lakóterület építési övezeteiben levő, 500 m2 alapterületet meg nem haladó saroktelkeken a 

beépítési százalék maximuma 60% lehet. A 60%-os maximális beépítettség mellett az érintett saroktelkeken 

a további előírások: 

a) a terepszint alatti beépítettség maximuma 60% 

b) a legkisebb kialakítandó zöldfelület 20% 

c) a szintterületi mutató 2,0. 

(5) Az Lk-8* jelű zártsorú beépítésű építési övezetben a kialakult beépítési viszonyokhoz alkalmazkodva 

az utcai telekhatáron állóan gépjárműtároló és egyéb funkciójú épület (szoba bővítmény, fedett terasz, üzlet, 

stb.) építhető a meglevő épülettől különállóan, vagy azzal egybeépíthetően az alábbiak szerint: 

a) az épületbővítmények a lakótömbök északi közterületi oldalán levő telekegységek déli határvonalán 

(elvi telekhatárán), a lakótömbök déli közterületi oldalán levő telekegységek északi határvonalán 

helyezhetők el, azoktól maximum 4m széles területsávon 

b) az építési övezetben megengedett legnagyobb 60%-os beépítettségnek a telekegységekre és a teljes 

telekterületre egyidejűleg érvényesülnie kell 

(6) Az Lk-19* jelű építési övezetben épület, épületbővítmény - a kiegészítő funkciójú épületek kivételével 

- a Damjanich és a Fonó utcai telekhatárhoz 5 m-nél közelebb nem helyezhető el. 

(7) A Belváros, Kisvác és Alsóváros területén az Lk építési övezetekben a zártsorú és az oldalhatáron 

álló meglévő beépítés esetén a hátsókert nagysága lehet 0 m, de üres telek beépítésekor, vagy bontást követő 

újbóli beépítés, illetve meglévő épület bővítése esetén – kivéve a tetőtérbeépítést – a magasabb szintű 

jogszabályok általános előírásai alkalmazandók. 

(8) Az Lk-g jelű építési övezet a kisvárosias lakóterületen található garázsok elhelyezésére szolgál.  

(9) Az Lk-á jelű építési övezet a távlati településrendezési célok megvalósítására kijelölt tartalék terület, 

melynek a tervezett beruházások megvalósulása esetén átsorolása tervezett. 

 

29.  Kertvárosias lakóövezetek (Lke) 
 

33. § (1) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetek a jellemzően szabadonálló, illetve oldalhatáron álló, laza 

beépítésű lakóterületeket szabályozzák. 

(2) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el 
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a) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher- és szállító gépjárművek részére, 

b) ipari tevékenység céljára szolgáló épület. 

(3) A kertvárosias lakóövezetek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(4) Az Lke-1, Lke-2 építési övezetekben az épület közterület felőli homlokzatmagassága a megengedett 

legnagyobb épületmagasságnál legfeljebb 0,5 m-rel lehet nagyobb. 

(5) Az Lke-1 jelű építési övezetben a további előírások: 

a) A 30% feletti lejtésű területeken az építés csak a terep környezethez igazodó, szabályszerű 

rendezése után megengedett. 

b) A „természet- és talajvédelmi szempontból be nem építhető terület”-tel érintett telkeken: 

ba) a kialakítható legkisebb telekméret 2500 m2, 

bb) telkenként egy lakóépület, és abban legfeljebb 2 lakás helyezhető el a védelemmel nem érintett 

telekrészen, 

bc) az építhető lakóépületek bruttó alapterülete telkenként legfeljebb 300 m2, 

bd) az építési hely mélysége legfeljebb a közterületi homlokvonaltól mért 50 m, az annál távolabb eső 

rész hátsókertnek minősül, 

be) ezen telkeken tervezett építési tevékenységhez minden esetben talajmechanikai szakvélemény 

készítése szükséges. 

(6) Az Lke-1* jelű építési övezetben minden 800 m2 telekterület után lehet 1 db lakást elhelyezni a telken. 

(7) Az Lke-2* jelű építési övezetben minden 450 m2 telekterület után lehet 1 db lakást elhelyezni a telken. 

(8) Az Lke-2b jelű építési övezetben a 2. mellékletben szereplő maximális beépíthetőség értéke 5%-kal 

megnövelhető, de az 5% többletet csak és kizárólag kerti tároló létesítésére használható fel. 

(9) Az Lke-10 jelű építési övezetben 

a) legfeljebb hatlakásos lakóépület helyezhető el, 

b) elhelyezhető a lakosságot szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi és szociális 

célú létesítmény, 

c) nyúlványos telek nem alakítható ki, a telkek kialakítása csak a két út (véderdő és 16 m-es lakóutca) 

közötti, átmenő telekhatárral megengedett. 

d)  telkenként legfeljebb 4 db lakó- vagy egyéb, a b) pont szerinti funkciójú épület helyezhető el. 

e) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét többszintű növényzet alkalmazásával kell 

kialakítani. 

(10) Az Lke-12 jelű építési övezetben a további előírások: 

a) A Duna-meder felőli hátsókert mérete min. 10 m, a lakó-pihenő kiszolgáló utca felőli előkert 5 m. 

b) Gépjárműtároló önálló építményként csak terepszint alatt alakítható ki. 

(11) Az Lke-12a jelű építési övezetben a további előírások: 

a) teljes közműellátás biztosítandó, a Gombás patak, mint ökológiai folyosó közelsége miatt zárt 

csapadékvíz-csatornahálózat építendő ki, 

b) az utcák kétoldali fásításáról – a közművek védőtávolságának biztosítása mellett – a közműtervekkel 

egyeztetetten szükséges gondoskodni. 

c) kettős fasor létesítése szükséges az SZT-n jelölteknek megfelelően a területet északon határoló utca 

északi oldalán, valamint a volt Vácdukai út mentén 

d) a létesítendő építettházas transzformátor(ok) és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerhez kialakítandó 

gyűjtősziget közterületen kívüli elhelyezését biztosítani kell. 
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(12) A Sződliget közigazgatási és belterületével érintkező Derecske belterületén, az Lke-3, Lke-15 és az 

Lke-18 jelű építési övezetek területén, az építés az egyes telkek kiszolgálásához szükséges utak megléte, a 

teljes közmű rendelkezésre állása, vagy egyidejű kialakítása esetén megengedett. 

(13) A (12) bekezdés szerinti feltételek teljesítése az érintett területeken a lakóterületet kialakító és 

értékesítő tulajdonos, beruházó feladata. 

(14) Az Lke-23 jelű építési övezetben létesíthető lakásszám legfeljebb 1 lakás/telek, az épület földszintjén 

az alábbi funkciók létesíthetők: 

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális. 

(15) Az Lke-g jelű építési övezet a kertvárosias lakóterületen található garázsok elhelyezésére szolgál.  

 

30.  Falusias lakóövezetek (Lf) 

34. § Az Lf jelű falusias lakóövezet a jellemzően szabadonálló beépítésű és lazább beépítésű Alag 

területét szabályozza a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

XI. Fejezet 

Vegyes területek  
 

31.  Általános előírások 
 

35. § (1) A vegyes terület lakó- és kereskedelmi, szolgáltató épületek vegyesen történő elhelyezésére 

szolgál, jellemző rendeltetése az intézményi (közösségi) funkció. 

(2) A vegyes területen nem helyezhető el, nem alakítható ki 

a) a lakosságot közvetlenül nem szolgáló termelő, raktározási, közlekedési funkciók, valamint – kivéve 

a Vi-7 jelű övezetet – 

b) üzemanyagtöltő állomás, 

c) munkásszálló. 

(3) A vegyes területen intézmények üzemelése, használati módjának akár részleges megváltoztatása csak 

a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló más használati módra megengedett és csak olyan lehet, amely a 

környező lakások használatát nem zavarja. 

 

32.  Településközponti vegyes terület (Vt) 

36. § (1) A településközpont vegyes terület elsődlegesen a helyi szintű igazgatási iroda, kereskedelmi, 

szolgáltató, szállás, hitéleti nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató 

építmények, intézmények elhelyezésére szolgál. A településközponti vegyes terület másodlagosan lakó 

funkciót is tartalmazhat, de a földszinten lakó funkció nem létesíthető. 

(2) A településközpont vegyes övezetek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(3) A Vt-3 és Vt-4 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy 

fedett kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100 m2 alapterülettel, legfeljebb 4,5 

m épületmagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve 
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helyezhető el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem 

lépheti túl. 

(4) A Vt-L jelű építési övezet a településközponti vegyes területen belüli úszótelkes övezet, melyen a 

lakosságot kiszolgáló funkciójú épület helyezhető el. 

(5) A Vt-L-Kt jelű övezet a településközponti vegyes területen belüli lakótelepi közterület övezete, , 

amelynek területén  

a) az épületek és építmények megközelítését szolgáló utak, járdák,  

b) az épületek rendeltetéséhez szükséges parkolók, 

c) a lakótelepen élők számára szolgáló közkertek, játszóterek, 

d) az itt élők ellátását kisegítő, közterületen elhelyezhető építmények – pl. pavilonok, hulladékgyűjtők 

építményei, kerti építmények, stb. – elhelyezésére szolgál. 

(6) A Vt-14b jelű építési övezet autóbusz-végállomás, valamint annak működését biztosító építmények 

elhelyezésére szolgál 

(7) A Vt-14c jelű építési övezet terepszint alatti szintje kizárólag autóbusz-végállomás, valamint annak 

működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál. 

(8) A Vt-14d jelű építési övezet gépjárműtárolás céljára igénybe vehető terület a földszintet kivéve, ahol 

intézményi, közösségi felhasználás részben megengedett. 

(9) Az Vt-á jelű építési övezet a távlati településrendezési célok megvalósítására kijelölt tartalék terület, 

melynek a tervezett beruházások megvalósulása esetén átsorolása tervezett. 

(10) A Vt-8 jelű építési övezetben elő- és hátsókert tartása nem szükséges. 

 

33.  Intézményterület (Vi) 

 
37. § (1) A Vi jelű intézményterület a helyi, települési szintű igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, 

szociális rendeltetést szolgáló építmények és a központi – regionális, megyei, országos – intézmények 

elhelyezésére szolgál. Az intézményi vegyes területen elhelyezhető további funkciók: 

a) iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű, munkásszállás, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató, 

d) hitéleti, 

e) sport. 

(2) Az intézményi vegyes területek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(3) A Vi-2 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett 

kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100 m2 alapterülettel, legfeljebb 4,5 m 

épületmagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve helyezhető 

el. Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl. 

(4) A Vi-7 jelű építési övezet gépjárműtároló, valamint annak működését biztosító építmények 

elhelyezésére szolgál. Az építési övezetben még elhelyezhető funkciók: 

a) üzemanyagtöltő állomás 

b) járműjavító 

c) gépkocsimosó 

d) max. 200m2 kiskereskedelmi árusítóhely. 
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(5) A Vi-8 jelű építési övezetben a földszinti szinten csak közösségi funkciók – kereskedelem, 

vendéglátás, szolgáltatás – létesíthetők. A földszinten a gyalogos átjárást a fő közlekedési irányokban – a 

vasútállomás, az Széchenyi utca, a Naszály úti aluljáró, a Zrínyi utca – a területtulajdonosokkal kötött külön 

szerződés alapján lehet csak biztosítani. 

(6) A Vi-10 jelű építési övezetben a földszinten csak a gépjárműtárolással kapcsolatos funkciók 

helyezhetők el. 

(7) A Vi-12 jelű építési övezet további előírásai: 

a) A hátsókert mérete 0 m, az oldalkertek mérete az SZT-n jelöltek szerinti 

b) Kerítés nem létesíthető 

(8) A Vi-bv övezetben büntetésvégrehajtási intézmény, és ehhez a funkcióhoz kapcsolódó gazdálkodási, 

gazdasági termelő funkciójú épület, építmény helyezhető el. 

(9) A Vi-g övezetben csak gépkocsitároló épület helyezhető el, más rendeltetésű épület, építmény nem 

helyezhető el. 

(10) A Vi-14 övezetben 

a) csak gépkocsitároló épület, valamint kiskereskedelmi és szolgáltató funkciójú épület helyezhető el. 

b) elő- és hátsókert mérete: 0 méter. 

 

XII. Fejezet 

Gazdasági területek 
 

34.  Általános előírások 

38. § (1) A gazdasági terület jellemzően gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A gazdasági területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak: 

a) kereskedelmi, szolgáltató területek (jele: Gksz) 

b) ipari területek (jele. Gip) 

 

35.  A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek (Gksz) 

39. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(3) Az övezetekben az építési hely az OTÉK előírásai szerint alakítandó ki, kivétel ez alól a Gksz-2a jelű 

építési övezet, ahol az elő- oldal- és hátsókertek mérete – egyéb korlátozó szabályozást nem tekintve – 

minimum 8 m. 

(4) A Gksz-2, Gksz-2a, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-7, Gksz-8, Gksz-9, Gksz-11, Gksz-12, Gksz 17 jelű 

építési övezetekben az építési helyen kívül, az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló, az 

előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 100m2 alapterülettel, legfeljebb 4,5 m épületmagassággal 

biztonsági, technológiai okokból lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve, valamint közmű-becsatlakozási 

műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály tároló, kerti építmény és zászlótartó oszlop helyezhető el. 

Az építési helyen kívüli építés az építési övezetre vonatkozó megengedett beépítettséget nem lépheti túl. 
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(5) A Gksz-2 jelű építési övezetben teljes közműellátás biztosítandó (út /magánút/, vízellátás, elektromos 

energia-ellátás, zárt szennyvízcsatorna, nyílt, illetve a gyalogos fővonalak mentén zárt 

csapadékvízelvezetés) 

(6) A Gksz-9 jelű építési övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára az 

övezetben megadott épületmagasságtól el lehet térni a következők szerint: a maximális épületmagasság 36 

m. 

(7) A gazdasági terület épületeinek tájba, illetve környezetbe illesztését a kertépítészeti terv alapján kell 

biztosítani ökológiai célú zöldfelület kialakítással, elsősorban a telekhatárok mentén. 

(8) A Gksz-14 jelű és a Deres utcai Gksz-17 jelű építési övezetben üzemanyagtöltő elhelyezhető. 

(11) A Gksz-17, Gksz-18 és Gksz-19 jelű építési övezetben a 7. számú táblázatban előírt legkisebb 

kialakítandó zöldfelületet, illetve az SZT szerint megjelölt „telek zöldfelületként fenntartandó része”-ként 

jelölt zöldsávot egyidejűleg kell teljesíteni, illetve megvalósítani. A többszintes növényállomány az 

előkertben 10 m szélességben a bejárat számára megszakítható. 

(12) A Gksz-21 jelű építési övezetben alkalmazandó további előírások: 

a) az SZT-n kármentesítendő területként megjelölt területeken az építés csak a környezetvédelmi 

hatóságnak a terület kármentesítettségét igazoló véleménye alapján lehetséges 

b) az elő- és oldalkertek mérete 6 m, a hátsókert mérete – amennyiben az SZT másként nem rendelkezik 

– 10,5 m. 

c) az elő- és oldal- és hátsókertben többszintes zöldsáv létesítendő, mely zöldsáv az előkertben 10 m 

szélességben a bejárat számára megszakítható 

d) az SZT-n geodéziailag megjelölt 0,3 m átmérőjűnél nagyobb törzsátmérőjű faegyedek megtar-

tandók, kivágni ezen faegyedeket csak szakértői (kertész, erdész, stb.) véleménnyel alátámasztott 

fakivágási engedély alapján lehet a pótlási kötelezettség teljesítése mellett. 

e) a d) bekezdés szerint kivágott fák törzsátmérőjének megfelelő faegyenértékét faiskolai előnevelt, 

legalább 5 cm törzsátmérőjű faegyedekkel, elsősorban telken belül kell pótolni. 

f) Az építési övezetben olyan telekalakítás esetén, mely az SZT-n jelölt irányadó magánúthálózattól 

való eltérést eredményez, a telekalakítási engedélyezési eljárás során igazolni kell, hogy a 

telekalakítás után kialakult terület a további, építési övezeti előírások szerinti telekosztása esetén 

magánúthálózattal feltárható. 

(13) A Gksz-23 jelű építési övezetben üzemanyagtöltő állomás nem építhető. 

 

36.  Ipari övezetek (Gip) 

40. § (1) A Gip jelű ipari terület olyan gazdasági célú ipari létesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek 

más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el, de ahol jelentős mértékű zavaró hatású ipari létesítmény 

elhelyezése csak a védendő területfelhasználási egységek területhatáraitól megfelelő hatástávolságon túl 

engedhető meg. 

(2) Az övezetekben az építési hely az OTÉK előírásai szerint alakítandó ki, amennyiben a részletes 

előírások másként nem rendelkeznek. 

(3) Az ipari területek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(4) A Gip-2b, Gip-3, Gip-4, Gip-5, Gip-6, Gip-9, Gip-11 jelű építési övezetben az építési helyen kívül, 

az előkertben, kizárólag porta és/vagy fedett kerékpártároló az előkert 0 és 5 m közötti sávjában, legfeljebb 

100 m2 alapterülettel, legfeljebb 4,5 m épületmagassággal biztonsági, technológiai okokból, lehetőség 

szerint a kerítéssel egybeépítve, helyezhető el. 
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(5) A Gip-6 jelű építési övezetben a burkolt felületek legnagyobb mértéke 35%. 

(6) A Gip-9, illetve a Gip-9a jelű építési övezetben a burkolt felületek legnagyobb mértéke 35%. 

(7) A Gip-6 jelű építési övezetben a Szabályozási Terven egyedileg jelölt telken telekosztás és beépítés 

csak részletes tereprendezési terv szerint, illetve annak végrehajtását követően történhet. 

(8) A Gip-6 és Gip-9 jelű építési övezetben levő 4532/2 hrsz. telek, illetve az abból kialakított telkek 

beépítése csak részletes talajmechanikai szakvélemény szerint történhet. 

(9) A Gip jelű gazdasági területek kötelező zöldfelületeinek legalább 40 %-át fásított zöldfelületként kell 

kialakítani. A gazdasági terület épületeinek tájba, illetve környezetbe illesztését a kertépítészeti terv alapján 

kell biztosítani ökológiai célú zöldfelület kialakítással. 

(10) A Gip-9a jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókertek mérete - egyéb korlátozó szabályozást 

nem tekintve – minimum 8 m, az ipari park keleti határa mentén az oldalkert mérete minimum 10 m. 

(11) A Gödöllői út mentén kijelölt Gip-9a jelű építési övezetben környezetét zavaró funkció csak azon 

területrészen helyezhető el, ahol a környezethasználatból származó terhelés a környező védendő területeken 

határérték alatt marad. Az építési övezetben a Gödöllői útra nézően csak irodai funkciójú épület helyezhető 

el. 

(12) A Nádas út északi oldalán kijelölt Gip-9 jelű építési övezetben az előkert mérete 15 m, az oldalkert 

és hátsó kert – amennyiben az SZT másként nem rendelkezik – 10 m, a 2. számú útra nyíló telkek esetén 

az oldalkert mérete 6 m, hátsókert mérete 10 m. Az elő- és oldal- és hátsókertben többszintes zöldsáv 

létesítendő, mely zöldsáv az előkertben 10 m szélességben a bejárat számára megszakítható. 

(13) A Gip-szv jelű építési övezetben az épületek és építmények legmagasabb pontja 30 m lehet. 

(14) A Gip-szv jelű építési övezetben a vízminőség-védelmi terület övezetére tekintettel a következő 

szabályokat kell alkalmazni: 

a) a szennyvíztisztító telepre a vízminőség‐védelmi terület övezetén kívül keletkezett szennyvíz akkor 

vezethető, ha a szennyvíztisztító telep az illetékes vízügyi hatóság által megállapított 

szennyvíztisztítási követelményeknek megfelel, 

b) a tisztított szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozóan a területileg illetékes 

vízügyi és vízvédelmi hatóság által a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott kibocsátási 

határértékeket be kell tartani. 

XIII. Fejezet 

Üdülőterületek 

 

37.  Általános előírások 

41. § (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az Üh-1 jelű üdülőterület laza beépítésű hétvégi házas üdülő terület. 

(3) Az övezetben üdülőépületeken kívül elhelyezhető: 

a) a terület rendeltetésével összhangban álló és azt közvetlenül szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó építmények 

b) sportépítmények 

(4) Az övezetben üdülőépületeken kívül nem helyezhetők el 

a) lakóépületek, 

b) munkásszálló, 
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c) üzemanyagtöltő állomások 

d) parkolóházak 

e) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher- és szállító gépjárművek részére. 

(5) Az övezetben teljes közműellátás biztosítandó. A közműhálózat gerincvezetékének kiépítésével 

egyidőben a meglevő épületek rákötése biztosítandó. 

(6) A hétvégiházas üdülőövezet építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

XIV. Fejezet 

Különleges területek 

 

38.  Általános előírások 

42. § (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezhető építmények 

különlegessége miatt eltérnek a többi területfelhasználási kategóriába sorolt területektől. 

(2) Az övezetekben önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nagyobb teher- és szállító 

gépjárművek számára elhelyezhető, kivéve a Ksp-gö, Kke, Kká és Kám övezeteket. 

 

39.  Jelentős zöldfelületű különleges intézményi övezetek 

43. § (1) A jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó 

táblázata tartalmazza. 

(2) A Ksp, Kspé és Ksp-gö jelű övezetek elsősorban a sportolást, a szabadidő eltöltését szolgáló 

létesítmények elhelyezésére szolgálnak. 

(3) A Kst és Kst-st jelű építési övezetek elsősorban a vízi sportolási célú létesítmények (pl. uszoda, 

strand) elhelyezésére szolgálnak. 

(4) A Ksp jelű nagy zöldfelületű sportolási célú, a Kspé jelű, jelentős építményigényű sportolási célú, a 

Kst, a Ksp-st jelű vízi sportolási célú, valamint a Ksp-gö jelű sportolási célú, gördeszkapálya elhelyezést 

lehetővé tevő különleges területek építési övezeteiben 

a) elhelyezhető 

aa) sportépítmény, 

ab) a pihenést, testedzést szolgáló építmény, 

ac) kereskedelmi szálláshely-szolgáltató épület, 

ad) kereskedelmi, szolgáltató épület, 

ae) szolgálati lakás 

af)  és a lovassportot szolgáló tároló és állattartó építmények. 

b) nem helyezhető el: 

ba) önálló lakóépület, 

bb) üzemanyagtöltő állomás 

bc) és parkolóház. 

(5) a Kspé jelű különleges területek építési övezet ideiglenesen, a terület végleges felhasználásáig parkoló 

kialakítására felhasználható. 

(6) A Ksp-gö jelű építési övezetben vendéglátó épület elhelyezhető. 

(7) Ksp-gö jelű építési övezetben a szabályozási tervlapon „telek zöldfelületként fenntartandó része”-

ként jelölt sávban épület nem helyezhető el, környezetvédelmi célból a be nem építhető rész teljes területén 
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a meglévő fásszárú növényállomány megőrzendő, s háromszintes növényállománnyal rendelkező ökológiai 

célú zöldfelület létesítendő. 

(8) A Kte, illetve a Kke jelű övezetek elsődlegesen a temetők, kegyeleti parkok és létesítményeik 

elhelyezésére szolgálnak. 

(9) A Kká jelű építési övezet a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjének területe. 

(10) A Kte, Kke és Kká jelű építési övezetekben  

a) elhelyezhető: 

aa) kereskedelmi, szolgáltató, igazgatási épület 

ab) szolgálati lakás 

ac) kizárólag a működéshez szükséges gazdasági célú épület 

b) nem helyezhető el: 

ba) önálló lakóépület, 

bb) üzemanyagtöltő állomás 

bc) és parkolóház. 

 

40.  Egészségügyi különleges terület övezete (Keü) 

44. § (1) A Keü jelű egészségügyi különleges terület övezetei elsődlegesen egészségügyi létesítmények 

és az azok működésével, kiszolgálásával kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgálnak. 

(2) Az építési övezetekben (Keü-1, Keü-2) 

a) elhelyezhető: 

aa) egészségügyi épület, 

ab) oktatási épület, 

ac) igazgatási épület, 

ad) egyházi épület, 

ae) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

af) szolgálati lakás, 

ag) az egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó szállásépület 

ah) és a kizárólag a működéshez szükséges gazdasági célú épület 

b) nem helyezhető el: 

ba) üzemanyagtöltő állomás 

bb) és parkolóház. 

(3) Az egészségügyi különleges övezetek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(4) A Keü-1 jelű és a Keü-2 jelű építési övezetekben az előkertben kizárólag porta és/vagy fedett 

kerékpártároló, legfeljebb 100 m2 alapterülettel, legfeljebb 4,5 m épületmagassággal biztonsági, 

technológiai okokból, lehetőség szerint a kerítéssel egybeépítve helyezhető el. 

(5) A Keü-1 jelű építési övezetben 

a) parkolóház, parkoló építmény legfeljebb 4,5 m-es épületmagassággal létesíthető, 

b) a Szabályozási terven „korlátozással érintett terület” jellel ellátott területen 

ba) elsősorban a kórház fogadóterét és látogatói parkolóját kell elhelyezni, 

bb) továbbá kizárólag kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és közlekedést kiszolgáló rendeltetésű 

épületek helyezhetők el, egyenként legfeljebb 50 m2 alapterülettel és legfeljebb 4,5 m 

épületmagassággal, 

c) az oldalkert legkisebb szélessége 8,0 méter, 
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d) az elő-, oldal- és hátsókertben fedett kommunális hulladéktároló és nyitott kommunális 

hulladéktároló építmény – a telekhatár felé épületszerkezettel takart módon – elhelyezhető. 

 

41.  Idegenforgalmi különleges terület övezete (Ki) 

45. § (1) A Ki jelű idegenforgalmi különleges területek elsődlegesen az idegenforgalom meglevő épített 

és természeti értékek bemutatására szolgáló területek. 

(2) Az építési övezetben 

a) elhelyezhetők 

aa) a pihenést, testedzést szolgáló építmények, 

ab) kereskedelmi, szállásférőhely szolgáltató épület, 

ac) kereskedelmi, szolgáltató épület, 

ad) szolgálati lakás 

ae) és a kizárólag a működéséhez szükséges gazdasági célú épület (pl. állattartó épület 

b) nem helyezhető el egyéb gazdasági célú épület és munkásszálló. 

(3) A Ki idegenforgalmi különleges területek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata 

tartalmazza. 

 

42.  Bányatelkek területeinek övezet (Kbá) 

46. § (1) A Kbá jelű bányaterületek bányaművelés és ezzel közvetlenül összefüggő tevékenység céljára 

kijelölt terület. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető építmények 

a) a bányaüzemeltetéshez szükséges irodai és szociális szükségleteket kiszolgáló építmények, 

b) porta és mérleg épület, 

c) a kitermelt anyag kezeléséhez (aprítás, osztályozás, rakodás, stb.) szükséges építmények, 

d) szolgálati lakás 

e) és a terület, illetve egy része idényjellegű használatát (sport, szabadidő) biztosító épületek. 

(3) Az övezeti lehatárolás megegyezik a Szabályozási terven jelölt „bányatelek” jelölés határával. 

(4) A bányatelek területe építési övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(5) Az építési övezetben csak ideiglenes létesítmény létesíthető. 

(6) Az építési övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben 

megadott épületmagasságtól el lehet térni: a maximális épületmagasság 20 m. 

 

43.  Honvédelmi területek övezeti (Kht) 

47. § (1) A Kht jelű honvédelmi övezet kizárólag a Honvédség építményei és azokat kiszolgáló, ellátó 

építmények, valamint a működéshez szükséges gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál. 

(2) A honvédelmi övezet építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(3) A Kht jelű terület 100-es védőtávolságán belül épület nem helyezhető el. 

(4) A Honvédelmi Minisztérium szakhatósági szervezete a különleges honvédelmi rendeltetésű terület 

100 és 400 méteres védőterületein az építési engedélyezési eljárások keretén belül, mint szakhatóság 

egyedileg vizsgálja az építmények elhelyezésének feltételeit. 
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44.  Hulladékkezelő létesítmények területének övezetei (Khu) 

48. § (1) A Khu a hulladékátrakó létesítményének területe, ahol kizárólag a hulladékkezelő építményei, 

létesítményei helyezhetők el. 

(2) Az övezet építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

45.  Állatmenhely területének övezete (Kám) 

49. § (1) A Kám jelű állatmenhely területe az elhagyott, gondozást igénylő állatok gyűjtő, átmenti 

gondozó telepe számára fenntartott terület. 

(2) Az övezet építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

46.  Közműlétesítmények területeinek övezetei (Kkö) 

50. § (1) A Kkö-1 jelű közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló övezet kizárólag a 

közműlétesítmények, és azokhoz szorosan kapcsolódó épületek, építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A Kkö-2 jelű építési övezetbe a vízművek tulajdonában álló különleges vízműterületek soroltak. 

(3) Az övezetek építési előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

47.  Üzemanyagtöltő-állomás terület övezete (Ktö) 

51. § (1) A Ktö jelű övezet kizárólag üzemanyagtöltő-állomás, valamint annak működését biztosító, azt 

kiegészítő építmények (kocsimosó, kereskedelem, vendéglátás, szállásférőhely) elhelyezésére szolgál. 

(2) A Ktö jelű övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(3) A Gombási úti autóspihenő területén kijelölt Ktö jelű építési övezetben a Felső-Gombás patak mentén 

kerítés csak a patak 6 m széles, szabadon tartandó fenntartási sávján kívül létesíthető, a telken belüli a 

beültetési kötelezettséggel meghatározott területsávban, valamint az SZT-n jelzett telekhatárok mentén 

háromszintes növénytelepítéssel, a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos növényfajtákból álló, 

védelmi célú fásított zöldfelület létesítendő. 

 

HARMADIK RÉSZ 

A beépítésre nem szánt területek övezeti előírásai 
 

48.  Általános előírások 

52. § (1) A beépítésre nem szánt közterületek közhasználatát – a jogszabályok keretei között 

folyamatosan biztosítani kell. A közhasználat meghatározott időre és feltételekkel az alábbi esetekben 

korlátozható: 

a) kialakult, veszélyes állapot esetén annak elhárításához szükséges mértékig és időre 

b) építési (bontási), kivitelezési munkák végzéséhez a szükséges legrövidebb időtartamra 

c) más jogszabály alapján meghatározott közterület-használattal (rendezvény, vásár) a közterületek 

időszakos védelmével (játszóterek) lezárása 

d) a rendeletben megengedett építmények elhelyezése céljából. 
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(2) A környezetvédelem érdekében védelem alatt álló területeken a művelési ág megváltoztatása, vagy 

egyéb, a terület felhasználását befolyásoló beavatkozás csak a területileg illetékes környezetvédelmi 

hatóság hozzájárulása, illetve engedélye alapján lehetséges. 

(3) A telek rendeletben előírt, vagy megengedett szabályozása esetén a közterületté váló terület a 

közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek megfelelő övezeti besorolást kapja. 

(4) Közterületen, övezeten belül a telek alakítása az egyéb jogszabályokban foglaltak szerint a Szabályzat 

módosítása nélkül megengedett. 

(5) Közterületen buszvárók számára úszótelek kialakítható. 

(6) A település területén jellemzően az egyes övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények, illetve 

az ennek megfelelő funkciók helyezhetők el, alakíthatók ki. 

(7) A település területén nem helyezhető el olyan funkció, amely a környezetet károsítja, vagy forgalmi 

viszonyait túlterheli. 

53. § (1) Az építmények elhelyezése 

a. Művészeti alkotás (köztéri szobor, köztéri plasztika, díszkút) létesítése a település teljes területén 

megengedett 

b. A közterületi létesítmények ideiglenes és végleges jellegűek lehetnek. Az ideiglenes létesítmények 

fennmaradásának határidejét legfeljebb ötéves időtartamra az építési hatóság határozza meg. 

Amennyiben az ideiglenes létesítmények célja végleges létesítmény építése, felújítása, 

karbantartása, a határidő csak a legszükségesebb időtartamra határozható meg. Egyéb ideiglenes 

építmény fennmaradásának határideje a közérdekből, illetve a közcélból indokolt legkisebb idő, de 

max. 5 év, amelyet két alkalommal 1-1 évvel meg lehet hosszabbítani. 

(2) A közterületek kialakítása 

a) A közhasználatú területek (utak, sétányok, parkok, terek) vagy ezek műszakilag, illetve 

szerkezetileg lehatárolható együtt kezelendő egységeinek kialakítása, illetve teljes felújítása csak a 

Szabályzat szerint végezhető. 

b) A közterületeket és a közterület jelleggel használt területeket csak a használat érdekében 

legszükségesebb nagyságú, burkolt felületekkel szabad ellátni. 

c) A közterületek és a közterület jelleggel használt területek burkolatlan felületeit – ahol ezt műszaki 

okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelülettel kell kialakítani. 

d) A közterületek és a közterület jelleggel használt területek burkolatait a környezethez igazodó, 

igényes anyaghasználattal a fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével, a káros 

környezeti hatásokat mérséklő megoldással kell kialakítani. (bonthatóság, zaj-, rezgés-, 

porcsökkentés). 

e) A közterületeket és a közterület jelleggel használt területeket a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően akadálymentesen kell kialakítani. 

f) A járdafelület parkolási célú igénybevétele, amennyiben azt egyéb jogszabályok megengedik, csak 

úgy történhet, ha előzőleg a ráállást döntött szegély kialakításával, és a parkolási határ jelölésével 

biztosítják. 

g) A területen a környezet karakteréhez illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak (talaj, klíma, stb.) 

megfelelő, környezeti ártalmakat jól tűrő növényfajokat, -fajtákat kell telepíteni. 

h) Új közterület és a közterület jelleggel használt területek kialakítása esetén – ahol ez műszaki 

okokból nem kizárt – fasort kell telepíteni, vagy fásított zöldsávot kell létesíteni. 

i) Közterületek és a közterület jelleggel használt területek fenntartása során a természet és az épített 

környezet védelmében csak környezetet nem károsító fagy-, illetve csúszásmentesítés alkalmazható. 
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XV. Fejezet 

Közlekedési területek 

 

49.  Általános előírások 

54. § (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpár-

utak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók), a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, víz-

elvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés 

építményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az alábbi övezeteke tagozódik: 

a) Gyorsforgalmi út közúti közlekedési övezete: KÖu-1, 

b) Országos főút közúti közlekedési övezete: KÖu-2, 

c) Országos mellékút közúti közlekedési övezete: KÖu-3, 

d) Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút közúti közlekedési övezete: KÖu-4, 

e) Közlekedési területen belüli parkolóövezet: KÖu-P, 

f) Kötöttpályás (vasúti) közlekedési övezet: KÖk, 

g) Kötöttpályás közlekedési védelmi célú zöldfelület övezet: KÖkv, 

h) Egyéb közlekedési terület jele: KÖe. 

 

50.  Közúti és egyéb közlekedési területek övezetei (KÖu, KÖe) 

55. § (1) A közúti közlekedési területek a Szabályozási terven sárga és szürke színezéssel 

megkülönböztetett területek. 

(2) A közlekedési területeken elhelyezhető, a közlekedést kiszolgáló 

a) közlekedési építmény, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

c) igazgatási épület 

d) és a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakás 

kialakítását önkormányzati tervtanácson kell bemutatni, illetve KÖRT-ben kell meghatározni. 

(3) Új utak, utcák nyitásakor az építtetőnek kétoldali fasor létesítésének feltételeiről gondoskodni kell. 

Ahol a szabályozási szélesség, illetve a közműadottságok lehetővé teszik útfelújítás esetén, a meglevő 

utcákban is fasorokat kell telepíteni. 

(4) A Duna-parton létesítendő gyalogos sétány a kisváci szakaszon 3,0 m, a meglevő Duna-parti regionális 

kerékpárút, mely az országos kerékpárút törzshálózat Vácot érintő része a „Felső-Dunamente kerékpárút 

(6-jelű Euro VeloR)”néven (Pilismarót-Szob-Nagymaros-Verőce-Vác-Göd-Budapest) része, a Duna felőli 

oldalán létesítendő. 

(5) A külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén – amennyiben a Szabályozási terv 

azok szélesítése céljából külön szabályozási vonalat nem tüntet fel – az út tengelyétől mért 11-11 m-en 

belül épület, építmény nem helyezhető el. 

(6) A külterületi településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutakat útépítés, útkorszerűsítés (pl. közművesítés) 

esetén a Szabályozási terv szerinti szabályozási szélességgel és módon kell kialakítani. 
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56. § (1) A KÖu-P jelű övezet kizárólag gépjárműparkoló személygépjárművek számára, valamint annak 

működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezetben még elhelyezhető funkciók: 

a) Személygépkocsi-mosó, bruttó 200m2, 

b) maximum 150m2 kiskereskedelmi árusítóhely 

(3) A 20 férőhelynél nagyobb parkoló csak fásítva alakítható ki. A fásítást 4 férőhelyenként 1-1db, 

legalább közepes lombkoronájú fafaj egységes növényanyagával kell megvalósítani. 

(4) A KÖu-P jelű övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

57. § (1) A KÖe jelű, egyéb közlekedési terület övezete alapvetően a közúti funkcióhoz kapcsolódó 

létesítmények elhelyezésére szolgáló terület. 

(2) A KÖe jelű övezetben elhelyezhető funkciók: 

a) közlekedési építmények, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely épület 

c) és a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakás. 

(3) A KÖe jelű övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

51.  Kötöttpályás (vasúti) közlekedési területek övezetei (KÖk) 

58. § (1) A kötöttpályás (vasúti) közlekedési területek a rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre 

tagozódnak: 

a) KÖk jelű vasút üzemi terület övezete, melyen belül elhelyezhető 

aa) vasúti üzemi célú építmény és épület 

ab) a vasút üzemeléséhez szükséges raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális épület 

ac) az utazóközönséget kiszolgáló, ellátó épület 

ad) és a vasút üzemeltetéséhez szükséges szolgálati lakás, 

b) KÖkv jelű kötöttpályás közlekedési terület védelmi célú zöldfelületeinek övezete, melyen belül 

kizárólag vasúti üzemi épület, építmény helyezhető el. 

c) KÖk-gp jelű, a kötöttpályás közlekedési terület terepszint alatti, gépjárműtárolás céljára 

felhasználható területének övezete. 

d) KÖkv-g jelű kötöttpályás közlekedési terület övezetben vasúti üzemi, valamint nagy zöldfelületi 

fedettségű gazdasági épület, építmény helyezhető el. 

(2) A KÖk és a KÖkv jelű övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(3) A MÁV vasútvonalak mentén a védőtávolság a szélső vágánytengelytől mérten 50-50m. A 

védőtávolságon belül építmények csak külön jogszabályban foglaltak szerint helyezhetők el, a területileg 

illetékes üzembentartói nyilatkozat alapján a Közlekedési Felügyelet által kiadott szakhatósági 

hozzájárulása mellett. 

(4) A KÖk övezetben vágányszám-változás, vágányáthelyezés és vágánykiosztás módosítás a 

Településszerkezeti terv műszaki infrastruktúrájának jelentős változásával járó beavatkozás esetén 

kizárólag a Szabályozási terv módosításával lehetséges. 
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XVI. Fejezet 

Zöldterületek 

 

52.  Általános rendelkezések 

59. § (1) A zöldterületi övezetek olyan, jellemzően növényzettel fedett közhasználatú zöldfelületek, 

amelyek elsődlegesen közparki, közkerti vagy védő zöldterületi funkciót töltenek be.  

(2) A zöldterületi övezet kialakítása, módosítása, felhasználása csak kertépítészeti terv alapján történhet. 

A terv megalapozásához KÖRT készítendő, amennyiben ezt a főépítész szükségesnek tartja. 

(3) A zöldterületek a rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre tagozódnak: 

a) Zkp jelű közpark övezet területei, melyek a nagyméretű, rekreációs szerepet betöltő, díszkertként is 

funkcionáló közterületek, vagy közhasználatra átadott kertterületek, 

b) Zkk jelű közkert övezet területei, melyek többnyire a helyi lakosság számára kijelölt, rekreációs 

szerepet betöltő kisebb méretű zöldterületek. 

 

53.  Közparkok területe (Zkp) 

60. § (1) A Zkp jelű közpark övezetben 

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmények, 

b) vendéglátó-, valamint 

c) a terület fenntartásához és használatához szükséges építmények, 

d) a terület használói számára kialakított parkolók 

helyezhetők el. 

(2) Az övezetre vonatkozó előírásokat a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

54.  Közkertek területe (Zkk) 

61. § (1) A Zkk jelű övezet területei 1 ha-nál kisebb díszkertként funkcionáló közkertek, vagy 

közhasználatra átadott területek. 

(2) A Zkk-P jelű övezetben terepszint alatti beépítés kizárólag parkoló létesítése céljából, a megengedett 

beépítési százaléknak megfelelően, legfeljebb két szintben történhet. 

(3) Az övezetre vonatkozó előírásokat a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

XVII. Fejezet 

Erdőterületek 
 

55.  Általános előírások 

62. § (1) Az erdőterületek övezetei jellemzően az erdőállomány folyamatos fenntartásának céljára 

szolgálnak, továbbá azok a nem erdő művelési ágban nyilvántartott területek, amelyek az erdőműveléshez, 

az erdőhasználathoz, valamint a vadgazdálkodáshoz szükséges építmények, létesítmények elhelyezésére 

szolgálnak. 

(2) Az erdőterületek esetleges építésicélú igénybevételekor az országos jogszabályokban meghatározott 

feltéteket kell teljesíteni. 
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(3) Az erdőterületek az építésszabályozási rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre tagozódnak: 

a) az E jelű övezet területei a védelmi célú erdőterületeken kívüli minden más céllal (pl. gazdasági- 

fatermelő-, egészségügyi-szociális-, oktatási-kutatási-) hasznosított meglévő és létesíthető új 

erdőterületek 

b) az Ev jelű övezet területei a védelmi céllal hasznosítandó meglévő és létesíthető új erdőterületek. 

(4) Az erdő övezetekben minden engedélyköteles építési munka, területhasználat-módosítás csak az erdők 

védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú jogszabályok alapján és 

az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben történhet 

(5) Az üzemtervezett erdők fenntartásáról és kezeléséről az érvényes erdészeti üzemterv rendelkezik. 

(6) Az erdő övezetek előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

56.  Védelmi célú erdőterület övezete (Ev) 

63. § Az Ev jelű védelmi célú erdők övezetében elhelyezhető építmények a máshol és másként nem 

létesíthető: 

a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyak 

b) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények 

c) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak. 

 

57.  Egyéb erdőterületek övezete (E) 

64. § Az E jelű erdőövezetben elhelyezhető építmények: 

a) az erdő rendeltetésének megfelelő termelő-szolgáltató tevékenységeket kiszolgáló építmények 

(pl. farakodó építményei, erdészház, vadászház, állatetetők) 

b) az erdei turizmust szolgáló építmények (jellemzően turistaút, erdei pihenő, tűzrakó, esőbeállók, 

kilátó, parkolók). 

 

58. XVIII. Fejezet 

Mezőgazdasági területek 

 

59.  Általános előírások 

65. § (1) A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés, az 

állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás, együttesen 

mezőgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A mezőgazdasági 

terület az alábbi övezetekre tagolódik: 

a) Má jelű általános mezőgazdasági övezet, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző,  

b) Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetre, ahol a kert- és szőlőművelés a jellemző.  

(2) A mezőgazdasági övezetek előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(3) Üdülőépület (-egység) egyetlen mezőgazdasági övezetben sem létesíthető, üdülési funkció nem 

alakítható ki. 

(4) A mezőgazdasági területek övezeteire a jelen rendelet előírásain túl a termőföld védelméről és 

használatáról szóló törvény és kapcsolódó jogszabályok előírásait is érvényesíteni kell. 

(5) A mezőgazdasági övezetekben lakás csak a gazdasági tevékenység folytatásához is alkalmas funkciójú 

tanya (lakó + gazdasági épület) részeként helyezhető el. Tanya építése esetén a beépíthető alapterület 
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legalább 50%-án csak gazdasági funkció létesíthető, a gazdasági tevékenység pontos megnevezésével. Egy 

telken legfeljebb két lakás helyezhető el. 

(6) A mezőgazdasági övezetekben építhető egy-egy épület max. szintterülete 200 m2 lehet, kivéve, ha az 

ennél nagyobb szintterületű építmény létesítése a környezet- és a látványvédelem érdekeit biztosítva 

indokolható. 

(7) A mezőgazdasági övezetekben az alábbi építési előírásokat is érvényesíteni kell: 

a) Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél nagyobb mértékben nem 

emelhető ki. 

b) Az SZT-ben mezőgazdasági övezetbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban erdőművelési ágban 

nyilvántartott, illetve az erdőtörvény hatálya alá tartozó 1500 m2-t meghaladó területnagyságú telek 

az erdészeti hatóság hozzájárulásától függően a védelmi célú erdőövezetre vonatkozó előírások 

szerint hasznosítható. 

c) Nagy állatlétszámú, üzemi állattartás célját szolgáló épületek és a trágya, valamint egyéb bűzös 

hulladék kezeléséhez szükséges építmények, területek a belterület határától mért 1000 m, a 

belterületen kívüli egyéb lakott telkek körüli 300 méteres távolságon belül nem helyezhető el. 

(8) A mezőgazdasági területeken belül az épületekhez kapcsolódóan, az épületek funkciójának megfelelő 

méretű, védelmi célú zöldfelületek alakíthatók ki. 

(9) A mezőgazdasági területeken környezetvédelmi (pl. eróziós károk, levegőtisztaság- és- talajvédelem, 

vízvédelem) és élőhely-védelmi (pl. bio-növényvédelem) céllal fásított mezővédő zöldsávok létesíthetők. 

(10) A spontán erdősült területeken fát kivágni csak jegyzői engedéllyel megengedett, valamint az építési 

engedélyezési kérelemhez fafelmérést kell benyújtani. 

(11) Birtokközpont és kiegészítő központ az M2 gyorsforgalmi úttól keletre fekvő mezőgazdasági 

területeken helyezhető el, a közművesítettség mértéke hiányos úgy, hogy csak a közterületi 

csapadékvízelvezetés nem biztosítandó kötelezően. 

 

60.  Általános mezőgazdasági terület övezetei (Má) 

66. § (1) Az általános mezőgazdasági területek az alábbi övezetekre tagolódnak: 

a) az Má jelű általános mezőgazdasági területek övezete, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a 

jellemző és ahol az elhelyezhető építmények: 

aa) a mezőgazdasági termeléshez (növénytermesztés és feldolgozás, állattartás és feldolgozás) 

szükséges építmények (jellemzően állattartó épületek, terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, 

gépjavítók, trágyatárolók) 

ab) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület 

b) az Máü jelű ültetvényes mezőgazdasági övezetre, ahol a szőlő- és gyümölcs-ültetvények művelése a 

jellemző és ahol az elhelyezhető építmények: 

ba) a szőlő- és gyümölcstermesztéshez szükséges építmények (jellemzően tárolók, hűtőházak 

présházak, borfeldolgozó építmények, hűtőházak, gépjárműtárolók, gépjavítók) 

bb) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya) 

c) az Mátt jelű természeti területek mezőgazdasági övezetére, ahol a természeti értékek védelme 

érdekében a kímélő gyepgazdálkodás a jellemző és ahol az elhelyezhető építmények: 

ca) a mezőgazdasági termeléshez (növénytermesztés és feldolgozás, állattartás és feldolgozás) 

szükséges építmények (jellemzően állattartó épületek, terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, 

gépjavítók, trágyatárolók) 

cb) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület 
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d) Az Máü-1 ültetvényes mezőgazdasági övezetre, ahol  

da)  a szőlő- és gyümölcs-ültetvények művelése, valamint méhészet a jellemző, 

db) a közterületi telekhatártól 20,0 m-re épület nem helyezhető el 

dc) az elhelyezhető építmények: a mezőgazdasági termeléshez (növénytermesztés és feldolgozás, 

állattartás és feldolgozás) szükséges építmények (jellemzően állattartó épületek, terménytárolók, 

szárítók, gépjárműtárolók, gépjavítók, trágyatárolók), a mezőgazdasági termelés miatt indokolt, 

telkenként legfeljebb 2 lakóépület, legfeljebb 1-1 lakással 

dd) az épületeken kívül a burkolt felületek nagysága legfeljebb a telek 3 %-a lehet, de legfeljebb 300 m2 

de) a lakóépületek összes bruttó alapterülete nem haladhatja meg az összes gazdasági épületbruttó 

alapterületét 

df) lakóépület nettó alapterülete legfeljebb 100 m2 lehet, 

e) az Má-f jelű, fás mezőgazdasági területek övezetére, melyen jellemzően meglévő és megtartandó fás 

növényállomány – erdő – található, mely övezetben kizárólag az erdőterületek fenntartásához 

szükséges, legfeljebb 20 m2 nettó alapterületű épület helyezhető el, a meglévő fás növényállomány 

fenntartandó, megszüntetése kizárólag a vonatkozó országos jogszabályoknak megfelelően lehetséges. 

f) és az Má-tg jelű tájgazdálkodási általános mezőgazdasági terület övezetére melyen jellemzően 

természetközeli állapotú, esetenként országos védelem alatt álló területek találhatók. Az övezet 

területén: 

fa) épület nem helyezhető el, 

fb)  gépjármű parkoló nem létesíthető, 

fc) olyan létesítményt elhelyezni és üzemeltetni, amely a táj jellegét, vadonélő növény- és állatvilágot, 

nem lehet. 

 

61.  Kertes mezőgazdasági terület övezetei (Mk) 

67. § (1) Az Mk jelű, kertes mezőgazdasági területek az alábbi övezetekre tagolódnak: 

a) az Mk-1 jelű nagytelkes kertövezet, ahol a kertművelés a meghatározó területhasználat, a terület 

további fölaprózódása táji/környezeti értékek védelme miatt korlátozott 

b) az Mk-2 jelű nagytelkes kertövezet ahol a kertművelés a meghatározó területhasználat, a terület 

további fölaprózódása a HÉSZ előírásai szerint lehetséges. 

c) az Mk-3 jelű kistelkes kertövezet, ahol általában együttesen jellemző a mezőgazdasági 

kiskertművelés és a rekreációs területhasználat 

d) az Mk-4 jelű tanyás kertövezet, ahol a mezőgazdasági kiskertműveléshez a gazdasági épületeken 

kívül a kintlakáshoz szükséges lakóépület is elhelyezhető 

e) az Mk-5 jelű tanyás övezet, ahol a mezőgazdasági műveléshez a gazdasági épületen kívül a 

kintlakáshoz szükséges lakóépület is elhelyezhető. 

(2) Az Mk-1, Mk-4 és Mk-5 jelű övezetben elhelyezhető építmények: 

a) a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények 

(jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, 

gépjavítók, állattartó épületek, trágyatárolók) 

b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya) 

(3) Az Mk-2 jelű övezetben elhelyezhető építmények: 

a) a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények 

(jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, 

gépjavítók, állattartó épületek, trágyatárolók) 

b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület 
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(4) Az Mk-3 jelű övezetben elhelyezhető építmények: 

a) a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez szükséges építmények (jellemzően pince, 

présház, gyümölcs- és szerszámtárolók) 

b) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület 

 

XIX. Fejezet 

Vízgazdálkodási területek (V) 

 

62.  Általános rendelkezések 

68. § (1) A vízgazdálkodással összefüggő övezetekbe tartoznak az alábbi területek: 

a) a Duna-meder 

b) a patakok, erek, tavak-tározók medrei 

c) a felszíni vízelvezetésben szerepet játszó, SZT-ben meghatározott vízmosások területe 

d) a vízmedrek mentén a vízgazdálkodás szempontjából, az SZT-ben vagy a HÉSZ előírásai szerint 

meghatározott szélességű parti sávok 

e) a közcélú nyílt csatornák medre és partja a vízgazdálkodási területként szabályozott szélességben 

f) a felszíni vízfolyások hullámterei 

g) a vízbeszerzési területek és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom). 

(2) A vízgazdálkodási területek az alábbi övezetekre tagolódnak: 

a) a V jelű vízmedrek övezete, 

b) a Vvm jelű a felszíni vízelvezetésben szerepet játszó vízmosások, árkok övezete, 

c) a Vev jelű erdősült vízmedrek övezete. 

d) a Vfp jelű fásított parti sáv övezete. 

(3) A vízgazdálkodási övezetek előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

(4) Az ökológiai értéket képviselő vízfolyások, állóvizek medrét és a hozzájuk tartozó parti sávokat mint 

ökológiai folyosókat, vizes élőhelyeket érintő változtatás (pl. mederalakítás, vízháztartást befolyásoló 

beavatkozások, növényzet eltávolítás kerítés- és egyéb építés) csak a vízügyi és a természetvédelmi érdekek 

együttes érvényesítésével történhet. 

(5) A vízgazdálkodási övezetekben a meder partja mentén a karbantartási munkálatok elvégezhetősége 

érdekében az egyéb jogszabályban előírt szélességű biztonsági sávokat szabadon, kerítés és egyéb 

építménytől mentesen kell hagyni. A vízmedrek parti sávját a hatályos rendelkezések előírásainak 

megfelelően biztosítani kell. 

(6) A település területén építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a 

vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy 

szabad, hogy a beavatkozás: 

a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja, 

b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását, 

c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását. 
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XX. Fejezet 

Természetközeli területek (Tk) 
 

63.  Általános rendelkezések 

69. § (1) A természetközeli terület övezetébe jellemzően a természeti értéket képviselő sziklás, gyepes 

területek, vizes élőhelyek, nádasok, mocsarak tartoznak, továbbá azon felhagyott mezőgazdasági művelésű 

területek, amelyek természetes állapota ezt indokolja. Természetközeli területen elsődleges cél a 

természetes állapot megtartása a vonatkozó természetvédelemi fenntartási tervekben foglaltak szerint. 

(2) A természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet. 

 

XXI. Fejezet 

Különleges beépítésre nem szánt területek 

 

64.  Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület övezete (Kb-I) 

70. § (1) A Kb-I jelű különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület elsősorban a turizmus 

létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) A Különleges beépítésre nem szánt terület - idegenforgalmi terület övezeteiben elhelyezhető fő 

rendeltetésű épület 

a) vendéglátó, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, 

c) szállás jellegű 

rendeltetési egységet tartalmazhat. 

(3) A Kb-I övezet telkein több épület is elhelyezhető, amennyiben (2) bekezdés a), b) pontok szerinti 

rendeltetést is tartalmaz. 

(4) Az övezetben munkásszállás nem helyezhető el. 

(5) Az övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

65.  Különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezete (Kb-Bá) 

71. § (1) A Kb-Bá jelű beépítésre nem szánt nyersanyagkitermelésre szolgáló övezet elsősorban a 

kavicsos homok kitermelésére szolgál. 

(2) Az övezet területén épületnek nem minősülő toronyszerű építmény létesíthető, melynek legnagyobb 

magassága 8,5 m. 

(3) A Szabályozási terven „telek zöldfelületként fenntartandó része”-ként jelölt területsávokon 

többszintes növényállomány kialakítása kötelező. 

(4) Az övezet területének határától számított 10 m-en belül meglévő fásszárú növényállomány a 

bányaművelés teljes időszakában és annak felhagyása utáni rekultiváció során is megtartandó. 

(5) A bányatelek felhagyása után, az övezet területének rekultivációja során rekreációs, pihenési célokat 

szolgáló horgásztó és közpark kialakítása szükséges az érintett területen.  

(6) Az övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 
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66.  Különleges beépítésre nem szánt állatmenhely övezete (Kb-Ám) 

72. § (1) A különleges beépítésre nem szánt állatmenhely területének övezete elsősorban a kültéri 

állattartás és az ezt kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezet előírásait a 2. melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. 

 

67.  Különleges beépítésre nem szánt fásított köztér (Kb-Fk) 

73. § (1) A különleges beépítésre nem szánt fásított közterek övezetébe olyan nagyrészt burkolt 

közterületek tartoznak, melyek zöldfelületi aránya maximum 15%.  

(2) A fásított közterületek övezetében: 

a) a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények, 

b) vendéglátó-, valamint 

c) a közterület megengedett használatához szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

NEGYEDIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 
 

68.  Hatálybalépés 

74. § (1) Ez a rendelet 2023…………... napján lép hatályba, a hatálybalépéssel egyidejűleg a 30/2017. 

(XI.24.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Vác,  

Matkovich Ilona Zsuzsanna 

polgármester 

 

……………………. 

jegyző 

 

A rendelet kihirdetve 2023……………….-án: ……………………. 

jegyző 
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1. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 

 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV  
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2. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez  

 

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREI 

1. számú táblázat: A nagyvárosias lakóövezetek (Ln) 
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Ln-1 SZ - - - 35 45 2,0 50 K, 12,5 K +1,50 

Ln-2 SZ - - - K K K K K K 

Ln-2a SZ - - - 40 70 2,50 30 K, 12,5 K +1,50 

Ln-3 Z - - - 80 90 3,0 10 9 13,0 

Ln-4 Z 2500 - - 40 65 1,8 40 10,5 16,0 

Ln-5 SZ 4500 - - 10 60 0,1 80 0 12,5 

Ln-g SZ - - - 100* - 1,0 0* 2,5 3,0 

Ln-Kt SZ K K K 10 10 0,1 60 - 4,5 

*OTÉK felmentés szükséges 

2. számú táblázat: A kisvárosias lakóövezetek (Lk) 
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Ö
v

ez
et

i 
je

l 

A
 b

eé
p

ít
és

 m
ó

d
ja

 

A
 k

ia
la

k
ít

h
at

ó
 ú

j 
te

le
k

 

le
g

k
is

eb
b

 t
el

ek
te

rü
le

te
 (

m
2
) 

A kialakítható 

új telek 

legkisebb 

A
 m

eg
en

g
ed

et
t 

le
g

n
ag

y
o

b
b

 

b
eé

p
ít

et
ts

ég
 T

er
ep

sz
in

t 
fe

le
tt

 

%
 

A
 m

eg
en

g
ed

et
t 

le
g

n
ag

y
o

b
b

 

b
eé

p
ít

et
ts

ég
 T

er
ep

sz
in

t 
al

at
t 

%
 

A
 m

eg
en

g
ed

et
t 

le
g

n
ag

y
o

b
b

 

sz
in

tt
er

ü
le

ti
 m

u
ta

tó
 

(m
2
/m

2
) 

A
 l

eg
k

is
eb

b
 k

ia
la

k
ít

an
d
ó

 

zö
ld

fe
lü

le
t 

%
 

épületmagasság 

sz
él

es
sé

g
e
 

(m
) 

m
él

y
sé

g
e 

(m
) 

L
eg

k
is

eb
b

 (
m

) 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

(m
) 

Lk-1 Z 450 9 - 20 30 0,5 70 3,5 6,0 

Lk-2 Z 400 9 - 30 40 1,0 60 3,5 6,5 

Lk-3 Z 300 9 - 35 40 1,0 55 4,5 6,5 

Lk-3a O 300 9 - 35 40 1,0 55 4,5 6,5 

Lk-3* Z 400 12 30 35 40 1,0 55 4,5 6,5 

Lk-4aK Z 500 14 - 40 50 1,0 50 3,5 K 

Lk-4a O 500 16 - 40 50 1,0 50 3,5 4,5 

Lk-4bK Z 300 - - 40 50 1,0 50 3,5 K 

Lk-5a Z 150 9 - 60 50 1,0 30 3,0 3,5 

Lk-5b Z 150 9 - 60 50 1,0 30 3,0 4,5 

Lk-6aK Z 400 9 - 40 50 1,0 50 3,5 K 

Lk-6a Z 400 9 - 40 50 1,0 50 3,5 6,5 

Lk-6bK Z 200 9 - 40 50 1.0 50 3,5 K 

Lk-6b Z 200 9 - 50 60 1.0 40 3,5 6,5 

Lk-7a Z 700 9 - 40 50 1,0 50 4,5 8,0 
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Lk-7b Z 400 9 - 40 50 1,0 50 4,5 7,0 

Lk-7c Z 400 9 - 40 50 1,0 50 4,0 5,0 

Lk-8 Z 250 8 - 50 55 1,0 45 4,5 8,0 

Lk-8a SZ 250 8 - 50 55 1,0 45 4,5 6,5 

Lk-8* Z 250 8 - 60 70 1,0 25 4,5 8,0 

Lk-9 Z 500 - - 45 60 1,2 40 4,5 8,0 

Lk-9a SZ 500 - - 45 60 1,2 40 4,5 8,0 

Lk-10 SZ 1000 - - 45 60 1,5 40 7,5 11,0 

Lk-11 SZ 500 - - 45 55 1,8 45 10,5 12,5 

Lk-12 Ikr 500 14 - 45 50 1,0 60 4,5 8,0 

Lk-13 Z 1000 18 - 40 50 1,5 50 7,5 11,0 

Lk-14 Z 2000 - - 40 50 1,8 50 10,5 12,5 

Lk-15aK Z 400 9 - 60 70 1,5 30 3,5 K 

Lk-15a Z 400 9 - 60 70 1,5 30 3,5 6,5 

Lk-15b Z 200 8 - 60 70 2,0 30 3,5 6,5 

Lk-15bK Z 200 9 - 60 70 1,5 30 3,5 K 

Lk-16a Z 500 - - 60 70 2,00 30 8,0 11,0 

Lk-16aK Z 700 - - 60 70 1,50 30 - K 

Lk-16b Z 200 - - 60 70 2,00 30 8,0 11,0 

Lk-17K Z 400 - - 50 70 1,50 30 5,0 K 

Lk-18aK Z 400 - - 70** 70 2,00 20 5,0 K 

Lk-18bK Z 400 - - 70** 70 1,50 20 4,0 K 

Lk-19 Z 300 18 20 50 70 1,50 40 3,5 6,5 

Lk-20 SZ 3000 50 50 40 70 1,00 40 3,5 8,0 

Lk-21 Z 180 9 - 60 70 1,50 30 3,5 6,5 

Lk-22 SZ 500 16 - 40 50 1,00 50 3,5 4,5 

Lk-23 SZ 1000 - - 60 75 1,50 25 4,5 8,0 

Lk-24 SZ 4000 - - 45 60 1,20 50 4,5 9,0 

Lk-g SZ 15 2,5 6,0 100*** - 1,0 0*** 2,5 3,0 

Lk-á SZ   -  -  -  10  10  0,1 80  3,5 4,5  

** az OTÉK-tól megengedőbb értékhez a Területi Főépítész a 0310092/4/2003. számú, valamint a 0410073/3/2004. 

számú szakmai véleményében hozzájárult 

***OTÉK felmentés szükséges 

3. számú táblázat: A kertvárosias lakóövezetek (Lke) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Lke-1 SZ 1000 20 45 20 20 0,40 75 3,0 5,0 

Lke-1* SZ 1000 20 45 20 20 0,40 75 3,0 5,0 

Lke-2 SZ 900 18 40 20 30 0,40 70 3,0 6,5 

Lke-2a O  900 20 40 20 30 0,40 70 3,0 6,5 

Lke-2b SZ 900 18 40 20 30 0,40 70 3,0 6,5 

Lke-2* SZ 900 18 40 20 30 0,40 70 3,0 6,5 

Lke-3 SZ 700 16 40 20 30 0,60 70 3,0 6,0 

Lke-4 SZ 700 16 40 25 35 0,50 65 3,0 5,0 

Lke-4a O 700 16 40 25 35 0,50 65 3,0 5,0 

Lke-5 SZ 700 16 40 25 35 0,50 65 3,0 6,5 

Lke-5a O 700 16 40 25 35 0,50 65 3,0 6,5 

Lke-6 SZ 750 20 - 25 35 0,60 65 3,0 5,0 
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Lke-7 SZ 1200 30 - 30 45 0,60 55 3,0 5,0 

Lke-8 SZ 900 22/35 40/30 30 40 0,50 60 3,5 5,0 

Lke-9 O 700 14 35 30 40 0,60 60 3,5 6,5 

Lke-10 SZ 3500 40 - 30 50 0,60 50 4,5 6,0 

Lke-12 SZ 500 16 30 30 35 0,60 65 4,5 6,0 

Lke-12a SZ 500 16 30 30 35 0,60 65 3,5 4,5 

Lke-13 SZ 500 16 30 30 40 0,60 60 3,5 7,5 

Lke-14a O 700 18; 40 30; 20 30 40 0,50 60 3,0 5,0 

Lke-14b O 400 14 25 30 40 0,50 60 3,0 5,0 

Lke-15 O 700 16 35 20 30 0,40 60 3,0 6,0 

Lke-16 O 700 8 - 30 40 0,50 60 3,5 5,0 

Lke-16a I 700 8 - 30 40 0,50 60 3,5 5,0 

Lke-17 Ikr 400 18 35 30 40 0,50 60 3,5 5,0 

Lke-18 Ikr 500 13 20 30 40 0,70 60 3,5 6,0 

Lke-19 Ikr 500 13 20 30 40 0,60 60 3,5 7,5 

Lke-20 O 1000 18 45 30 30 0,50 60 3,5 5,0 

Lke-22 SZ 720 20 30 20 30 0,60 65 3,5 6,5 

Lke-23 SZ 1500 20 40 30 40 0,60 50 3,5 7,5 

Lke-g SZ - - - 100* - 1,0 0* 2,5 3,0 

*OTÉK felmentés szükséges 

4. számú táblázat: A falusias lakóövezet (Lf) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Lf-1 SZ 1000 20 40 20 30 0,35 70 3,5 5,0 

 

5. számú táblázat: A településközpont vegyes övezetek építési előírásai 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Vt-K K K K K K K K K K K 

Vt-1 Z 8000 40 40 70 85 1,80 20 4,5 13,0 

Vt-2 SZ 4000 30 30 35 65 1,50 35 4,0 13,0 

Vt-3 SZ 2000 30 30 40 60 1,20 40 3,5 8,0 

Vt-4 SZ 1000 16 30 40 70 1,20 35 4,0 9,0 

Vt-5 SZ 400 15 - 35 50 1,00 40 3,5 5,0 

Vt-6 Z 800 10 - 80 100 2,50 10 4,0 15,0 

Vt-7K Z 500 8 - 80 100 2,40 10 4,0 K 

Vt-7 Z 150 8 - 80 100 2,50 10 6,5 10,0 
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Vt-8 SZ 800 15 - 10 20 0,20 80 3,5 5,0 

Vt-10 SZ 600 14 30 20 20 0,20 75 3,5 3,5 

Vt-11 SZ 12.000 100 100 10 10 - 80 K K 

Vt-12 SZ 1500 25 50 40 60 2,50 40 3,5 7,5 

Vt-13 Z 600 10 - 70 80 2,00 20 4,5 10,5 

Vt-14a Z 10.000 80 80 80 90 2,40 10 3,5 15,0 

Vt-14b Z 4000 40 40 80 100 2,40 10 3,5 15,0 

Vt-14c Z 800 20 40 80 100 2,40 10 2,4 15,0 

Vt-14d Z - - - 80 85 2,40 10 8,0 15,0 

Vt-15 Z 800 10 - 80 100 2,50 10 4,5 10,5 

Vt-16 Z 300 10 20 50 60 1,30 25 4,5 8,0 

Vt-17 Z 400 9 - 60 60 1,40 20 3,5 6,5 

Vt-18 O 700 8 - 35 45 0,50 60 3,5 5,0 

Vt-á SZ - - - 10 10 0,1 80  3,5 4,5  

Vt-L SZ - - - 100* 50  1,0  0* 3,5 5,0 

Vt-L-Kt SZ - - - 10 10 0,1 60 - 4,5 

*OTÉK felmentés szükséges 

6. számú táblázat: Az intézményi vegyes területek építési előírásai 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Vi-K SZ K K K K K K K K K 

Vi-1K Z 2000 20 30 35 65 1,50 35 4,0 K 

Vi-1 SZ 2000 20 30 35 65 1,50 35 4,0 13,0 

Vi-2K SZ 1000 16 30 40 70 1,50 30 4,0 K 

Vi-2 SZ 1000 16 30 40 70 1,20 30 4,0 12,0 

Vi-3 SZ 500 15 20 30 35 1 50 4,5 6,5 

Vi-4K Z 800 10 25 70 90 2,50 10 4,5 K   

Vi-4 Z 800 10 25 70 90 2,50 10 4,5 13,0 

Vi-5 SZ 10.000 50 50 70 90 2,20 10 4,0 12,0 

Vi-6 SZ 3000 80 100 80 90 2,50 10 4,0 13,0 

Vi-7 SZ - - - 90 100 2,00 10 3,5 13,0 

Vi-8 Z - - - 85 85 3,50 10 8,0 13,0 

Vi-10 Z - - - 85 85 2,00 8 - 6,0 

Vi-11 Z 1000 - - 50 65 1,50 25 4,5 10,5 

Vi-12 SZ 1000 14 45 80 90 2,00 10 3,5 8,0 

Vi-13 Z 10 25 800 90 90 2,50 0* 4,5 K 

Vi-14 Z 100 - - 100 - 1,50 0 3,0 5,0 

Vi-g K K - - K - 1,00 K K K 

Vi-bv Z 1000 14 45 80 90 3,50 10 3,5 16,0 

Vi-15 Z 1000 - - 50 65 1,50 25 7,5 16,0 

* az OTÉK-tól megengedőbb értékhez a Területi Főépítész PE/AF/00176-13/2018 számú szakmai véleményében 

hozzájárult 
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7. számú táblázat: A kereskedelmi, szolgáltató terület építési előírásai 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Gksz-2 SZ 5000 50 50 35 35 1,50 20 4,0 12,0 

Gksz-2a SZ 2000 40 50 35 35 1,40 20 4,5 12,0 

Gksz-3 SZ  3000 30 40 50 70 1,50 30 3,0 12,0 

Gksz-4 SZ 3000 40 - 35 35 0,60 30 4,0 7,5 

Gksz-5 O 3500 60 40 40 60 0,60 30 3,0 7,5 

Gksz-6 SZ 3000 30 50 15 30 0,40 40 4,5 6,0 

Gksz-7 SZ 2000 20 40 50 65 1,50 25 4,5 10,5 

Gksz-7b SZ 2000 20 40 50 65 1,50 20 4,5 10,5 

Gksz-8 SZ 2000 20 40 40 50 0,80 30 4,5 6,5 

Gksz-9 SZ 10.000 50 50 30 30 0,60 30 3,5 7,5 

Gksz-11 SZ 4000 40 40 40 40 1,20 25 3,0 12,0 

Gksz-12 SZ 3000 50 30 30 40 0,60 40 3,5 7,5 

Gksz-13 SZ 4000 40 40 40 40 1,20 30 3,5 13,0 

Gksz-14 Z 10.000 60 100 35 50 1,00 20 4,5 12,0 

Gksz-14* SZ 10.000 60 100 35 50 1,00 20 4,5 12,0 

Gksz-15 SZ 2000 50 20 40 55 1,20 25 4,5 12,0 

Gksz-16 SZ 3000 40 40 15 40 0,30 65 3,0 3,5 

Gksz-17 SZ 2000 45/35 35/45 35 50 1,10 35 3,5 9,0 

Gksz-18 SZ 3000 40/50 50/40 30 45 0,90 40 3,5 9,0 

Gksz-19 SZ 10.000 60 60 20 30 0,60 45 3,5 9,0 

Gksz-20 SZ 4000 40 - 60 70 2,00 20 4,5 15,0 

Gksz-21  SZ 2000 40 40 40 50 1,20 25 4,5 10,5 

Gksz-23 SZ 4000 25 80 30 60 1,20 25 3,5 10,0 

Gksz-24 SZ 3000 40 40 15 40 0,30 65 3,0 7,0 

 

8. számú táblázat: Az ipari területek építési előírásai 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Gip-1 SZ 400.000 - - 30 40 1,50 50 3,0 30,0 

Gip-2b  O 40.000 - - 35* B+20 1,50 40 3,0 

15,0 

120mBf 

felett 10,0 

Gip-3 SZ 40.000 - - 40* 30 1,30 35* 3,0 13,0 

Gip-4 SZ 10.000 60 60 35* 50 1,50 25* 3,0 15,0 
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Gip-5 SZ 10.000 60 60 30 65 1,20 35* 3,5 13,0 

Gip-6 SZ 10.000 60 60 40* 40 1,20 25* 3,0 18,0 

Gip-9 SZ 5000 50 50 40* 40 1,20 25* 3,0 12,0 

Gip-9a SZ 2000 40 40 40** 40 1,30 25** 3,0 12,0 

Gip-11 SZ 2000 30 40 40* 40 0,90 30* 3,0 6,5 

Gip-szv SZ 5000 20 50 30 50 1,50 30* 2,5 25,0 

* az OTÉK-tól megengedőbb értékhez a Területi Főépítész a 0310092/4/2003. számú, valamint a 0410073/3/2004. 

számú szakmai véleményében hozzájárult 

**OTÉK felmentés szükséges 

9.számú táblázat: A hétvégiházas üdülőövezet (Üh) 
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10. számú táblázat: A jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek (Ksp; Kst) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Ksp SZ 10.000 50 50 10 30 0,25 60 3,5 8,0 

Kst SZ 10.000 90 100 30 40 1,00 40 4,5 8,0 

Ksp-st Z* 500 12 20 2 90 - 90 3,0 3,5 

Ksp-gö SZ 2500 30 30 10 30 0,25 40 3,0 5,5 

Z támfaljellegű, zártsorú, földdel fedett beépítés 
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11. számú táblázat: A jelentős zöldfelületű, temetkezési célú különleges intézményterületek (Kte; 

Kke; Kká) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Kke SZ K - - 15 10 0,40 50 3,5 8,0 

Kká SZ 500 20 20 10 10 0,30 45 3,5 4,5 

 

12. számú táblázat: A különleges beépítésre szánt egészségügyi területek (Keü) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Keü-1 SZ 25.000 - - 30 40 0,90 40 4,5 30,0 

Keü-2 SZ 2500 30 - 40 50 1,00 40 4,5 9,0 

 

13. számú táblázat: A különleges beépítésre szánt idegenforgalmi területek (Ki) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Ki-2 SZ 5000 30 50 20 20 0,50 65 3,5 8,0 

Ki-3 SZ 5000 30 20 10 - 0,30 75 3,5 6,0 

Ki-4 SZ 10.000 50 100 15 15 0,30 80 3,5 8,0 

Ki-5 SZ 900 25 35 15 15 0,30 70 3,5 4,5 
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14. számú táblázat: A különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területek (Kb-I) 

Az építési 
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15. számú táblázat: A különleges beépítésre szánt bányaterületek (Kb) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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16. számú táblázat: A különleges beépítésre nem szánt bányaterületek (Kb-Bá) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Kb-Bá SZ 500 - - 0,5 0,5 0,01 - - 6,5 
 

 

17. számú táblázat: A különleges beépítésre szánt honvédelmi területek (Kht) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Kht SZ 10.000 30 50 30 60 1,20 40 3,0 13,0 
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18. számú táblázat: A különleges beépítésre szánt állatmenhely (Kám) és hulladéklerakó terület 

(Khu) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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Khu SZ 15.000 50 50 10 15 0,50 40 3,5 8,0 

Kám SZ 10.000 25 50 20 20 0,50 40 3,5 8,0 

 

19. számú táblázat: A különleges beépítésre nem szánt állatmenhely terület (Kb-Ám) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 
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b

 

(m
) 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

(m
) 

Kb-Ám SZ - - - 10 - 0,01 80 - 3,5 

 

20. számú táblázat: A különleges beépítésre nem szánt fásított köztér övezete (Kb-Fk) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 

Ö
v

ez
et

i 
je

l 

A
 b

eé
p

ít
és

 m
ó

d
ja

 

A
 k

ia
la

k
ít

h
at

ó
 ú

j 
te

le
k

 

le
g

k
is

eb
b

 t
el

ek
te

rü
le

te
 

(m
2
) 

A kialakítható 

új telek 

legkisebb 

A
 m
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en

g
ed

et
t 

le
g

n
ag

y
o

b
b

 b
eé

p
ít

et
ts

ég
 

T
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ep
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t 
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tt
 

%
 

A
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b
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 b
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T
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A
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g
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t 
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n
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y
o

b
b

 s
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n
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m
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(m
2
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2
) 

A
 l
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k
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b
 k
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la

k
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d
ó

 

zö
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fe
lü
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t 

%
 

épületmagasság 
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g
e
 

(m
) 

m
él

y
sé

g
e 

(m
) 

L
eg

k
is

eb
b

 

(m
) 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

(m
) 

Kb-Fk SZ - - - 2 20 0,03 15 - 5,5 

 

21. számú táblázat: A különleges beépítésre szánt közműterületek (Kkö) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 

Ö
v

ez
et

i 
je

l 

A
 b

eé
p

ít
és

 m
ó

d
ja

 

A
 k

ia
la

k
ít

h
at

ó
 ú

j 
te

le
k

 

le
g

k
is
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b

 t
el

ek
te

rü
le
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(m
2
) 

A kialakítható 

új telek 

legkisebb 

A
 m
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en

g
ed

et
t 
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g

n
ag

y
o

b
b

 b
eé

p
ít

et
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ég
 

T
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t 
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%
 

A
 m
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t 
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o
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b

 b
eé

p
ít

et
ts
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T
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sz
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t 
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t 

%
 

A
 m
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g
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t 
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g

n
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y
o

b
b

 s
zi

n
tt

er
ü

le
ti

 

m
u
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tó

 

(m
2
/m

2
) 

A
 l

eg
k

is
eb

b
 k

ia
la

k
ít

an
d
ó

 

zö
ld

fe
lü

le
t 

%
 

épületmagasság 

sz
él

es
sé

g
e
 

(m
) 

m
él

y
sé

g
e 

(m
) 

Legkiseb

b (m) 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

(m
) 

Kkö-1 SZ - - - 40 60 2,00 40 3,0 7,5 

Kkö-2 SZ - - - - 5 50,00 80 40,0 5,5 

 

22. számú táblázat: A különleges beépítésre szánt töltőállomás területe (Ktö) 
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Az építési övezet Az építési telek Megengedett 

Ö
v

ez
et

i 
je

l 

A
 b

eé
p

ít
és

 m
ó

d
ja

 

A
 k

ia
la

k
ít

h
at

ó
 ú

j 
te

le
k

 

le
g

k
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b

 t
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te

rü
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2
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A kialakítható 
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A
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t 
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o

b
b

 b
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 b
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b
b
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2
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2
) 

A
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eb

b
 k
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k
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d
ó
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lü

le
t 

%
 

épületmagasság 

sz
él
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sé

g
e
 

(m
) 

m
él

y
sé

g
e 

(m
) 

Legkiseb

b (m) 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

(m
) 

Ktö SZ 1000 20 30 20 60 0,50 40 3,0 8,0 

 

23. számú táblázat: A különleges beépítésre nem szánt közlekedési területek (KÖu; KÖe; KÖk) 

Az építési övezet Az építési telek Megengedett 

Ö
v

ez
et

i 
je

l 

A
 b

eé
p

ít
és

 m
ó

d
ja
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 t
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rü
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2
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A kialakítható 
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A
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 b
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 b
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b
b

 s
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2
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2
) 

A
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b
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k
ít
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él
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g
e
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) 

m
él

y
sé

g
e 

(m
) 

L
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k
is

eb
b
 

(m
) 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

(m
) 

KÖu-P SZ - - - 5 90 0,01 10 3,0 3,5 

KÖe SZ 
10.000, 

2000** 
50 50 5 5 0,17 70 3,5 9,5 

KÖu-1 SZ  -  -  -  3  -  -  -  - 4,5 

KÖu-2 SZ  -  -  -  3  -  -  -  - 4,5 

KÖu-3 SZ  -  -  -  3  -  -  -  - 4,5 

KÖu-4 SZ  -  -  -  3  -  -  -  - 4,5 

KÖk SZ 5000 50 20 8,5 10 0,15 10 3,0 8,0 

KÖkv SZ 5000 50 10 3 - 0,03 90 3,0 4,5 

KÖk-gp - - - - - 100 1,00 - - - 

KÖkv-g SZ 2000 20 - 5 5 0,10 50 3,5 4,5* 
* zöldtető kialakítással 

** átközlekedési utakat nem tartalmazó telek esetén 

24. számú táblázat: A zöldterületek (Zkk; Zkp) 

Övezeti jel 

A megengedett 

legnagyobb 

beépítettség. 

terepszint alatt 

(%) 

A megengedett 

legnagyobb 

beépítettség. 

Terepszint felett 

(%) 

A megengedett 

legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

(m2/m2) 

A legkisebb 

kialakítandó 

zöldfelület 

(%) 

Beültetési 

kötelezettség 

(%) 

Megengedett 

legnagyobb 

épületmagasság 

(m) 

Zkp 2 1 0,015 85 40 5,5 

Zkk 2 2 0,015 60 35 5,5 

Zkk-P 60* 2 0,03 60 35 5,5 
* OTÉK felmentés szükséges 
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Övezet jele 

Épület 

elhelyezésére 

igénybe vehető 

legkisebb telek 

területe (m2) 

A 

megengedett 

legnagyobb 

beépítettség. 

Terepszint 

alatt (%) * 

A 

megengedett 

legnagyobb 

beépítettség. 

Terepszint 

felett (%) 

A 

megengedett 

legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

(m2/m2) 

A legkisebb 

kialakítandó 

zöldfelület 

(%) 

Beültetési 

kötelezettség 

(%) 

Megengedett 

legnagyobb 

épületmagass

ág 

(m) 

E 100.000 0,03 0,03 0,08 98 95,0 8,0 

Ev - - - - 98 95,0 - 
a terepszint alatti beépítés kizárólag a terepszint feletti beépítés alatt, a megengedett beépítési százaléknak megfelelően, 

egy szintben létesülhet 

24. számú táblázat: A mezőgazdasági övezetek előírásai 

Az övezet A telek 
Az 

épület 

Sajátos 

területhasználat 

Övezeti 

jel 

A kialakítható új 

telek mérete 

(m²) 

Épület elhelyezésére igénybe vehető 

telek legkisebb 

A megengedett legnagyobb 

beépítettség terepszint 

L
eg

n
ag

y
o

b
b
 

ép
ü

le
tm

ag
as

sá
g

 (
m

) 

területe 

(m2) 

szélessége 

(m) 

felett 

(%) 

alatt 

(%) 

le
g

k
is

eb
b
 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

gazdasági 
épület 

lakó + 

gazdasági 

épület (tanya) 

gazda-

sági 

épület 

lakó + 
gazdasá

gi 

épület 
(tanya) 

gazda-

sági 

épület 

lakó + 
gazda-

sági 

épület 
(tanya) 

gazda-

sági 

épület 

lakó + 
gazda-

sági 

épület 
(tanya) 

Általános mg-i 

övezet 
Má 10.000 _ 300.000 500.000 50 50 1,0 1,0 _ _ 7 

Általános – fás -

mg-i övezet 
Má-f 10.000 - - - - - - - - - - 

Általános – 

tájgazdálkodási -

mg-i övezet 
Má-tg 10.000 - - - - - - - - - - 

Ültetvényes mg-i 

övezet 
Máü 10.000 _ 50.000 200.000 50 50 0,1 1,0 0,1 1 7 

Természeti 

területek mg-i 

övezete 
Mátt 10.000 _ 1.000.000 1.000.000 50 50 0,1 0,1 – – 7 

Nagy- 

telkes kertövezet 
Mk-1 3000 _ 3000 20.000 12 50 0,5 0,5 0,2 0,2 5,5 

Nagy- 

telkes kertövezet 
Mk-2 1500 _ 1500 20.000 12 50 0,5 0,5 0,2 0,2 5,5 

Kis- 

telkes kertövezet 
Mk-3 800 10.000 720 3000 12 20 3 3 3 3 4,5 

Tanyás kertövezet Mk-4 3000 20.000 3000 3000 12 20 3 3 3 3 4,5 

Tanyás 

kertövezet 
Mk-5 10.000 _ 3000 10.000 40 50 3 3 3 3 4,5 

Ültetvényes mg-i 

övezet 
Máü-1 10.000 _ 10.000 10.000 20 20 3 3 5 5 6 
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25. számú táblázat: A vízgazdálkodási övezetek előírásai 

Az övezet A telek Az épület 
S

aj
át

o
s 

te
rü

le
th

as
zn

ál
at

 

Ö
v

ez
et

i 
je

l 

A
 b

eé
p

ít
és

 m
ó

d
ja

 

A kialakítható 

új telek mérete 

 

Épület 

elhelyezésére 

igény bevehető 

telek legkisebb 

 

A megengedett 

legnagyobb 

beépítettség 

terepszint 

L
eg

k
is

eb
b

 k
ö

te
le

ző
 

zö
ld

fe
lü

le
t 

(%
) 

B
eü

lt
et

és
i 

k
ö

te
le

ze
tt

sé
g

 a
 

le
g

k
is

eb
b

 z
ö

ld
fe

lü
le

t 

ar
án

y
áb

an
(%

) 

 

Megenged

ett 

legnagyob

b épület 

magasság 

(m) 

le
g

k
is

eb
b
 

(m
2
) 

le
g

n
ag

y
o

b
b
 

(m
2
) terület

e 

(m2) 

szélessé

ge 

(m) 
felett 

(%) 

alatt 

(%) 

V
íz

-

m
ed

re
k
 

V - - - - - - - - - - 

C
sa

p
ad

ék
íz

-

el
v

ez
et

ő
 

v
íz

m
o

sá
so

k
 

Vvm - - - - - - - 80 80 - 

E
rd

ő
sü

lt
 

v
íz

m
ed

er
 

Vev - - - - - - - 100 100 - 

F
ás

ít
o
tt

 

p
ar

ti
 s

áv
 

Vfp - - - - - - - 50 50 - 
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3. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 
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4. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 
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5. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 
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6. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 

ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉKEK JEGYZÉKE 

Törzsszám Azonosító Név Védelem 
Bírság 

Kategória 
Védési Ügyiratok Helyrajzi Szám 

11007 12679 Szent Kereszt-kápolna 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
15/2002. (V. 14.) 

NKÖM 
20734 

11007 12680 
Szent Kereszt-kápolna 

remetelakja (szőlőlak) 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
15/2002. (V. 14.) 

NKÖM 
20733, 20734 

11105 13193 

Huszárlaktanya 

lovardájának műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
 

14/2005. (IV. 5.) 

NKÖM 

3645/2, 3645/3, 

3645/4, 3645/5, 

3645/6, 3645/7, 

3645/8, 3645/9, 

3645/10, 3645/11, 

3645/12 

11107 13195 
Rendőrség műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
 

14/2005. (IV. 5.) 

NKÖM 

3146, 3147, 3155, 

3157, 3159, 3156/1, 

3156/2, 2131/6 

11442 13196 

KODAK, majd FORTE 

gyár műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
 

9/2009. (III. 6.) 

OKM 

4429/21, 4429/16, 

4429/18, 4429/25 

11007 14967 
Szent Kereszt-kápolna 

keresztje 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
15/2002. (V. 14.) 

NKÖM 
20733, 20734 

11442 14968 
KODAK gyár 

irodaépülete 
Műemlék II. 

9/2009. (III. 6.) 

OKM 
4429/16 

11442 14969 
KODAK gyár barit 

öntödéje 
Műemlék II. 

9/2009. (III. 6.) 

OKM 
4429/18 

11442 14970 
KODAK gyár 

víztornya 
Műemlék II. 

9/2009. (III. 6.) 

OKM 
4429/21, 4429/25 

11442 14971 
KODAK gyár 

kazánháza és kéménye 
Műemlék II. 

9/2009. (III. 6.) 

OKM 
4429/18, 4429/25 

11442 14972 
KODAK gyár 

irodaépülete (faház) 
Műemlék II. 

9/2009. (III. 6.) 

OKM 
4429/16, 4429/25 

11442 14973 
KODAK gyár Hajnal-

szobra 
Műemlék II. 

9/2009. (III. 6.) 

OKM 

4429/21, 4429/16, 

4429/18, 4429/25 

7472 16661 
Vár(os)kapu 

(maradványai) 
Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3760 

7472 16663 
várfalak: 

városfalszakasz 
Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

Mh. I. 1771/1970. 

ÉVM 86490/1970. 

MM, 1208/5/1971. 

OMF 

3087 

7472 16664 

Várfalak: középkori vár 

barbakánjának 

maradványai 

Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3515/2, 3515/3, 

3515/4 

7410 17469 

Gombás patak hídja ex 

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

4546, 4547, 4548, 

4549, 1830/8, 4520, 

4521, 4522, 4526/8, 
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3694, 3695, 4524, 

4525, 4528 

7472 18065 Várfalak Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

Mh. I. 1771/1970. 

ÉVM 86490/1970. 

MM, 1208/5/1971. 

OMF 

3525 

7472 18066 
Várfalak: Várfal és 

kerek bástya 
Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

2912, 2909/1, 

2909/2 

7472 18067 várfalak Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3738, 3735 

4312 19273 

Vác, a történeti 

városmag műemléki 

jelentőségű területe ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 2131/3, 3180, 

3777, 3466, 3444, 

3446, 3164, 3162/1, 

3184, 3083/1, 3084, 

3092, 3189/2, 3188, 

3096, 3492, 3161, 

3195/1, 3208, 3759, 

3158, 3190, 3147, 

3159, 3428, 3779, 

3160, 3482, 3488, 

3489, 3493, 3494, 

2898, 2921, 2922, 

2924, 2925, 2928, 

2929, 2931, 2932, 

2934, 2941, 2942, 

2950, 2951, 3082/1, 

3093/1, 3112, 

3113/1, 3118, 

3119/2, 3121, 3122, 

3125, 3127, 3128, 

3134, 3135, 3136, 

3137, 3163, 3167/2, 

3181, 3182, 3183, 

3195/5, 3212/2, 

3441, 3442, 3443, 

3445, 3765/1, 3192, 

3191, 3166, 3463/2, 

3113/2, 2131/6, 

2952, 2953, 3470/7 

11652 20493 felvételi épület Műemlék II. 
70/2013. (XII.16.) 

BM 
1829/47 

11652 20494 pályafenntartási épület Műemlék II. 
70/2013. (XII.16.) 

BM 
1829/81 

7461 20848 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3517, 3519, 2131/3, 

3748, 3745, 3744, 

3747 

7458 29671 

Szent Sebestyén-szobor 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

2131/3, 3468, 3777, 

3492, 3759, 3469, 

3482, 3488, 3489, 

3490, 3765/1, 

3467/1, 2131/6, 

3470/7 

7411 29674 
Honvéd emlék ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

4546, 4550/1, 4543, 

1830/6, 0443/10, 

4535/2 
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7472 29675 

Városfalszakaszok ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3522/2, 3500, 3501, 

3507, 3508, 3509, 

3510, 3514, 3515/1, 

3515/5, 3517, 3523, 

3526, 3527, 3542, 

2131/3, 2911, 3499, 

3084, 3096, 3759, 

3483, 3758, 3761, 

3763, 3764, 3769, 

3498/1, 2898, 2905, 

2906, 2907, 2908, 

2910/1, 2910/2, 

2913, 2914, 2960, 

2962, 3086, 3088, 

3195/5, 3198/2, 

3540, 3541, 3543, 

3544, 3739, 3737, 

3736, 3734, 3498/2, 

3534, 2959, 3574/1, 

3574/2, 2970/1, 

2963 

7437 29676 

Magtár, ún. Vörös-ház 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

1830/8, 1830/11, 

1830/10, 3327, 

3328/2, 3312, 3330, 

2561/2, 3379, 3346, 

3348, 3378/1, 

3378/2, 3376, 3375, 

3382, 3383, 3396, 

3385, 3386, 3387, 

3388, 3389, 3329, 

3412, 3413, 3267, 

3271, 3272 

7412 29677 
Hétkápolna ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

4548, 4549, 4550/1, 

4552/7, 4536, 4531, 

4543, 4553/1, 

1830/6, 4551/1, 

4528, 4551/2, 

0443/10, 4535/2, 

4542, 4539, 4538 

7421 29685 

Római katolikus 

templom, volt ferences 

templom ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3507, 3508, 3509, 

3510, 3514, 3515/1, 

3515/4, 3517 

7420 29686 

Ferences kolostor ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3507, 3508, 3514, 

3515/1, 3515/2, 

3517, 3523, 3525, 

3526, 3527, 3574/1 

7423 29687 

Görögkeleti templom 

(múzeum és 

kiállítóterem) ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3104, 3110, 3112, 

3113/1 

7424 29688 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3101, 3104, 3102/1, 

3099/1, 3099/2, 

3100, 3112, 3113/1, 

3118, 3119/2, 3121, 

3122 

7438 29689 

Faragott kő kapuzat ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3466, 3444, 3164, 

3184, 3095, 3188, 

3187, 3096, 3208, 
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3177, 3190, 3098, 

3141, 3163, 3165, 

3174, 3175, 3176, 

3178, 3179, 3182, 

3183, 3211, 3212/1, 

3212/2, 3213, 3214, 

3215/1, 3216, 3217, 

3218, 3219/1, 3220, 

3265, 3442, 3443, 

3191, 2131/6, 

3210/1, 3097/2 

7425 29690 

Püspöki székesegyház 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3777, 3466, 3444, 

3446, 3162/1, 3759, 

3428, 3467/2, 3779, 

3160, 3469, 3491, 

3163, 3445, 3467/1, 

3463/2, 2131/6 

7426 29691 

Szeminárium 

(gimnázium) ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

2131/3, 3468, 3492, 

3759, 3463/1, 3779, 

3491, 3776, 3780, 

3765/1, 3467/1, 

3463/2, 2131/6 

7427 29692 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3468, 3446, 3467/2, 

3467/1, 3463/2 

7428 29693 

Kispréposti palota ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3468, 3163, 3438, 

3439, 3443, 3445, 

3467/1 

7429 29694 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3468, 3446, 3467/2, 

3467/1, 3463/2 

7430 29695 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3468, 3466, 3428, 

3447, 3450/1, 

3450/2, 3451, 

3467/2, 3438, 3445, 

3467/1, 3463/2 

7431 29696 
Kálvária ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

416/2, 417, 365, 

363/17, 364/3, 

363/27, 416/1, 

428/8, 427, 433, 

506/4, 520/8, 520/3 

7432 29697 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3162/1, 3162/2, 

3163, 3165, 3173, 

3174, 3211, 3220, 

3265, 3442 

7433 29698 

Ferences, majd piarista 

rendház (iskola) ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3468, 3164, 3161, 

3146, 3158, 3147, 

3159, 3160, 3168, 

3169, 3163, 3165, 

3167/2, 3170/2, 

3171, 3172, 3173, 

3174, 3211, 3218, 

3219/1, 3220, 

3467/1, 3166, 

2131/6 

9899 29699 
Vendégfogadó, 

uradalmi kocsma 

(Pannonia-épület) ex-

Műemléki 

környezet 
  

2950, 2954, 3078, 

3079, 3080, 3082/1, 

2131/6, 2953 
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lege műemléki 

környezete 

7434 29700 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

2958, 2965, 2966, 

2968, 3069, 3070/1, 

3071, 2131/6, 2957 

7436 29702 
Diadalív ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

2864/4, 2131/4, 

2847 

7439 29703 

Szent József-szobor ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3107, 3101, 

3083/1, 3084, 3092, 

3095, 3106, 3105, 

3104, 3189/2, 

3102/1, 3188, 3187, 

3096, 3194, 3190, 

2943/4, 2943/6, 

2942, 2945, 3082/1, 

2944/2, 3192, 3191, 

2131/6 

7440 29704 
Mária-szobor ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3107, 3101, 

3083/1, 3084, 3092, 

3095, 3106, 3105, 

3104, 3189/2, 

3102/1, 3188, 3187, 

3096, 3194, 3190, 

2943/4, 2943/6, 

2942, 2945, 3082/1, 

2944/2, 3192, 3191, 

2131/6 

7441 29705 

Nagypréposti palota 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3084, 2943/4, 2945, 

3082/1, 3083/2, 

2944/2, 2131/6, 

3097/2 

7442 29706 

Süketnéma intézet ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3087, 3083/1, 

3090, 2943/4, 

2943/6, 3041, 3042, 

3044, 3048, 3049, 

3050, 3083/2, 3085, 

3086, 3088, 2131/6, 

3043, 3033, 3037, 

3038/1, 3097/2, 

3097/1 

7443 29707 

Irgalmasrendi zárda 

(kórház és római 

katolikus kápolna) ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3083/1, 3084, 

2943/6, 2898, 2929, 

2931, 2943/3, 

2944/2, 2131/6, 

3097/2 

7444 29708 
Kanonok-ház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3084, 3092, 3090, 

2943/6, 2942, 

3093/1, 2131/6, 

3097/2, 3097/1 

7446 29709 

Piarista iskola, lakóház 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3107, 3095, 

3106, 3105, 2942, 

3093/1, 2131/6, 

3097/2, 3097/1 

7447 29710 
Városháza ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3107, 3084, 

3092, 2943/4, 2898, 

2941, 2942, 2943/3, 

3108, 3109, 3110, 
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2131/6, 3097/2, 

3097/1 

7448 29711 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3107, 3092, 3106, 

3105, 3189/2, 3096, 

3194, 3190, 3093/1, 

3192, 2131/6, 

3097/2 

7450 29712 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3107, 3095, 3105, 

3096, 3194, 2131/6, 

3097/2 

7451 29713 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3103, 3102/2, 3105, 

3102/1, 3110, 3112, 

3113/1, 3192, 

2131/6, 3097/2 

7452 29714 
Curia szálló ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3180, 3095, 3188, 

3096, 3194, 3208, 

3190, 3211, 3212/2, 

3192, 3191, 3210/1, 

3097/2 

7453 29715 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3102/2, 3101, 3104, 

3189/2, 3188, 3187, 

2131/6, 3097/2, 

3097/3 

7454 29716 

Domonkos rendház ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3180, 3084, 

3092, 3095, 3189/2, 

3187, 3096, 3097/2, 

3097/1, 3097/3 

7455 29717 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3102/2, 3102/1, 

3187, 3100, 2131/6, 

3097/2 

7456 29718 

Római katolikus 

templom, volt 

domonkos templom ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3101, 3180, 3184, 

3188, 3099/1, 3098, 

3100, 2131/6, 

3097/2, 3097/1, 

3097/3 

7457 29719 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3102/2, 3187, 3098, 

3099/2, 3100, 3138, 

3139/1, 3140, 

3139/2, 3141, 

2131/6 

8791 29720 
Pincerendszer ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3107, 3101, 

3083/1, 3084, 3092, 

3095, 3106, 3105, 

3104, 3189/2, 

3102/1, 3188, 3187, 

3096, 3194, 3190, 

2943/4, 2943/6, 

2942, 2945, 3082/2, 

2944/2, 3192, 3191, 

2131/6 

7470 29721 
Püspöki palota ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3148, 3492, 3155, 

3157, 3159, 3156/2, 

3160, 3469, 3471, 

3472, 3473, 3474, 

3475, 3476, 3482, 
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3487, 3488, 3489, 

3490, 3491, 3574/1 

7471 29722 

Püspöki könyvtár ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

2131/3, 3777, 3759, 

3469, 3490, 3491, 

3493, 3765/1, 

2131/6, 3470/7 

7463 29724 

Szent Rókus-kápolna 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3341, 2720, 2727, 

3340, 2717/1, 2728, 

2729, 2733/2 

7464 29725 

Római katolikus 

templom, volt piarista 

templom ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3162/1, 3146, 

3167/1, 3167/2, 

3166, 2131/6 

7465 29726 

Szentháromság-oszlop 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3144, 3162/1, 3161, 

3158, 3147, 3134, 

3145, 3167/1, 3166, 

2131/6 

10138 29727 

Középkori pince ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3095, 3105, 3104, 

3102/1, 3096, 3090, 

3208, 3088, 3093/1, 

3195/5, 3198/2, 

3192, 3191, 3210/3, 

3212/4, 3097/2, 

3097/3 

7467 29728 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3091, 3084, 3195/1, 

3088, 3093/1, 

3195/5 

7469 29731 

Református templom 

ex-lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

2124, 2115, 2117, 

2118, 2122, 2125, 

2123, 2121, 2113, 

2120 

10883 30447 

Középkori pince ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3180, 3187, 3098, 

3141, 3183, 2131/6 

10884 30448 
Lakóház ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3107, 3103, 3106, 

3104, 3096, 3194, 

3108, 3109, 3110, 

3192, 2131/6, 

3097/2 

10924 30449 

Középkori pince ex-

lege műemléki 

környezete 

Műemléki 

környezet 
  

3095, 3105, 3104, 

3102/1, 3096, 

3195/1, 3093/1, 

3195/5, 3192, 

2131/6, 3097/2, 

3097/3 

 30928 lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. ÖNYO/654/5(2017) 3110 

4312 7527 

Vác, a történeti 

városmag műemléki 

jelentőségű területe 

Műemléki 

jelentőségű 

terület 

 7460/1966 

3091, 3144, 3107, 

2131/3, 3103, 

3102/2, 3101, 3180, 

3468, 3777, 3466, 

3444, 3446, 3164, 

3162/1, 3184, 

3083/1, 3084, 3092, 

3095, 3106, 3105, 
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3104, 3189/2, 

3102/1, 3188, 3187, 

3099/1, 3096, 3492, 

3161, 3146, 3194, 

3195/1, 3759, 3111, 

3158, 3190, 3147, 

3159, 2943/4, 

2943/6, 3428, 

3463/1, 3467/2, 

3779, 3143, 3160, 

3169, 3469, 3482, 

3488, 3489, 3490, 

3491, 3493, 3494, 

2898, 2942, 2943/3, 

2944/1, 2945, 2950, 

3082/1, 3083/2, 

3093/1, 3098, 

3099/2, 3100, 3108, 

3109, 3110, 3112, 

3134, 3135, 3136, 

3137, 3138, 3139/1, 

3140, 3139/2, 3141, 

3142, 3145, 3163, 

3167/1, 3167/2, 

3181, 3182, 3183, 

3195/2, 3440, 3441, 

3442, 3443, 3445, 

3765/1, 3467/1, 

2944/2, 3192, 3191, 

3166, 3463/2, 

2131/6, 3097/2, 

3097/1, 3097/3, 

3470/7 

7403 7484 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3448 

7404 7485 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3437 

7405 7486 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

1208/3/1971. OMF, 

1208/3/1971. OMF 

4004 

7406 7487 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

1208/3/1971. OMF, 

1208/3/1971. OMF 

4005 

7407 7488 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3424 

7408 7489 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3421 

7409 7490 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3419 
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7410 7495 Gombás patak hídja Műemlék I. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

1830/6 

7411 7496 Honvéd emlék Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
4545 

7412 7499 Hétkápolna Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
4544, 4546 

7415 7502 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
2148 

7417 7505 Pietá-szobor 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3515/1 

7418 7506 Kőkereszt 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3515/1 

7420 7509 Ferences kolostor Műemlék I. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3515/3, 3515/4, 

3515/5 

7421 7507 

Római katolikus 

templom, volt ferences 

templom 

Műemlék I. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3515/2 

7422 7482 Szent István-szobor 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3491 

7423 7510 

Görögkeleti templom 

(múzeum és 

kiállítóterem) 

Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3103 

7424 7511 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3102/2 

7425 7513 Püspöki székesegyház Műemlék I. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3468 

7426 7514 
Szeminárium 

(gimnázium) 
Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3777 

7427 7515 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3466 

7428 7516 Kispréposti palota Műemlék II. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3444 

7429 7517 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3466 

7430 7518 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3446 

7431 7519 Kálvária Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
415/2 

7432 7520 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3164 

7433 7521 
Ferences, majd piarista 

rendház (iskola) 
Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3162/1, 3162/2 

7434 7524 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
2967 
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7435 7525 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
2861 

7436 7526 Diadalív Műemlék I. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

2848 

7437 7498 Magtár, ún. Vörös-ház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3380/7, 3380/8, 

3381, 3380/1, 

3380/2, 3380/4, 

3380/5 

7438 7512 Faragott kő kapuzat Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

14297/1960. ÉM[-

MM] 

3180, 3189/2, 3190 

7439 7528 Szent József-szobor Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3097/2, 3097/1, 

3097/3 

7440 7529 Mária-szobor Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3097/2, 3097/1, 

3097/3 

7441 7530 Nagypréposti palota Műemlék I. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3083/1 

7442 7531 Süketnéma intézet Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

14297/1960. ÉM[-

MM] 

3084 

7443 7532 

Irgalmasrendi zárda 

(kórház és római 

katolikus kápolna) 

Műemlék II. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

2943/4 

7444 7533 Kanonok-ház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3091 

7446 7534 Piarista iskola, lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3092 

7447 7535 Városháza Műemlék II. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

2943/6 

7448 7536 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3095 

7449 7483 Lakóház Műemlék II.  3107 

7450 7537 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3106 

7451 7539 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3104 

7452 7540 Curia szálló Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3189/2 

7453 7541 Lakóház Műemlék II. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3102/1 

7454 7542 Domonkos rendház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3188 

7455 7543 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3101 
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7456 7544 

Római katolikus 

templom, volt 

domonkos templom 

Műemlék II. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3187 

7457 7545 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3099/1 

7458 7491 Szent Sebestyén-szobor Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3491 

7459 7492 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3496 

7460 7493 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3498/1, 3498/2 

7461 7494 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3518 

7462 7549 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
2823 

7463 7550 Szent Rókus-kápolna Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
2719 

7464 7551 

Római katolikus 

templom, volt piarista 

templom 

Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3161 

7465 7552 Szentháromság-oszlop Műemlék II. 

1600-17/1951. KM, 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

3146 

7467 7556 Lakóház Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3090 

7468 7557 Lakóház 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 1208/2/1971. OMF 3087 

7469 7558 Református templom Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
2114 

7470 7547 Püspöki palota Műemlék I. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

Mh. I. 1771/1970. 

ÉVM 86490/1970. 

MM, 1208/5/1971. 

OMF 

3470/2, 3470/6, 

3470/7 

7471 7548 Püspöki könyvtár Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
3492 

7472 7497 Városfalszakaszok Műemlék II. 

22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM, 

Mh. I. 1771/1970. 

ÉVM 86490/1970. 

MM, 1208/5/1971. 

OMF, 1208/5/1971. 

OMF 

2912, 3515/2, 

3515/3, 3515/4, 

3525, 3760, 3087, 

2909/1, 2909/2, 

3738, 3735 

8791 7546 Pincerendszer Műemlék II. 16494/1976. OMF 
3097/2, 3097/1, 

3097/3 

9345 7508 
Vác, Géza király tér 

műemléki környezete 

Műemléki 

környezet 
 17008/1981. OMF 

3522/1, 3522/2, 

3500, 3501, 3502, 

3503, 3504, 3505, 

3507, 3508, 3509, 
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3510, 3511, 3512, 

3513, 3514, 3515/1, 

3515/2, 3515/3, 

3515/4, 3515/5, 

3517, 3518, 3519, 

3520, 3521, 3523, 

3525, 3526, 3527, 

3528, 3771, 3790, 

3542, 3756, 2131/3, 

3496, 3760, 3499, 

3563, 3564, 3777, 

3492, 3785, 3759, 

3565, 3529, 3645/2, 

3779, 3803, 3530, 

3531, 3532, 3533, 

3472, 3473, 3474, 

3475, 3476, 3477, 

3478, 3479, 3480, 

3481, 3482, 3483, 

3484, 3485, 3486, 

3487, 3488, 3489, 

3490, 3491, 3493, 

3494, 3495, 3497, 

3748, 3749, 3750, 

3751, 3752, 3753, 

3754, 3755, 3757, 

3758, 3761, 3763, 

3764, 3767, 3768, 

3769, 3770, 3772, 

3773, 3774, 3775, 

3776, 3780, 3781, 

3782, 3783, 3784, 

3786, 3787, 3788, 

3789, 3498/1, 3539, 

3540, 3541, 3543, 

3544, 3545, 3547, 

3548, 3549, 3550, 

3537, 3538, 3745, 

3744, 3740, 3739, 

3738, 3737, 3736, 

3735, 3734, 3733, 

3732, 3731, 3741, 

3742, 3743, 3746, 

3498/2, 3762, 

3765/1, 3765/2, 

3467/1, 3546, 3747, 

2131/6, 3534, 3561, 

3562, 3574/1, 

3574/2, 3470/6 

9423 7504 Zsinagóga 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 10381/1982. OMF 3034/2 

9899 7523 

Vendégfogadó, 

uradalmi kocsma 

(Pannonia-épület) 

Műemlék II. 11101/1985. OMF 3081 

10138 7555 Középkori pince Műemlék II. 9055/1988. OMF 
3194, 3195/1, 

3195/2, 3195/4 

10883 7522 Középkori pince Műemlék II. 
18/1996. (IX. 2.) 

KTM-MKM 
3184 
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10884 7538 Lakóház Műemlék II. 
18/1996. (IX. 2.) 

KTM-MKM 
3105 

10924 7553 Középkori pince Műemlék II. 
18/1997. (VII.4.) 

KTM-MKM 
3194 

11007 11162 

Szent Kereszt-kápolna, 

kereszt és remeteház 

(szőlőlak) együttese 

általános 

műemléki 

védelem 

III. 
15/2002. (V. 14.) 

NKÖM 
20733, 20734 

11105 11614 
Huszárlaktanya 

lovardája 
Műemlék II. 

14/2005. (IV. 5.) 

NKÖM 
3644/1, 3644/2 

11107 11616 Rendőrségi épület Műemlék II. 
14/2005. (IV. 5.) 

NKÖM 
3158 

11442 11464 

KODAK, majd FORTE 

gyár és a Hajnal c. 

szobor történeti 

épületegyüttese 

Műemlék II. 
9/2009. (III. 6.) 

OKM 

4429/21, 4429/16, 

4429/18, 4429/25 

11647 20454 kőkapuzat Műemlék II. 
70/2013. (XII.16.) 

BM 
3180 

11652 20492 vasútállomás épületei Műemlék II. 
70/2013. (XII.16.) 

BM 
1829/47, 1829/81 

 

 

  



Vác Város hatályos településrendezési JÓV ÁH AG Y AN D Ó MU N KA RÉ S Z  

eszközeinek módosítása a település több pontján 

Urbanitas Kft 

www.urbanitas.hu 116 

7. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK JEGYZÉKE 

Azonosító Lelőhelyszám Név Védelem 
Bírság 

kategória 

Védési Jogi 

aktusok 
Hrsz 

12077 50 Násznép-barlang szakmai   0501 

78943 15 Duna-part szakmai   
0438/1, 0437, 0443/9, 

0443/17 

12064 1 Géza király tér (Vár) 
kiemelten 

védett 
I. 

25558/1981 

MM, 

57059/1989. 

MM, 

57259/1989 

MM 

3522/1, 3522/2, 3500, 3501, 

3502, 3503, 3504, 3505, 

3507, 3508, 3509, 3510, 

3511, 3512, 3513, 3514, 

3515/1, 3515/2, 3515/3, 

3515/4, 3515/5, 3517, 3518, 

3519, 3520, 3521, 3523, 

3525, 3526, 3527, 3528, 

2131/3, 3529, 3530, 3531, 

3532, 3533, 3546, 3534, 

3574/1 

12065 2 Magyar város szakmai   

3500, 3501, 3502, 3503, 

3504, 3505, 3507, 3508, 

3509, 3510, 3511, 3512, 

3513, 3514, 3515/1, 3515/2, 

3515/4, 3517, 3518, 3519, 

3520, 3521, 3771, 3790, 

3756, 3148, 2131/3, 3496, 

3760, 3499, 3468, 3777, 

3162/1, 3492, 3161, 3146, 

3785, 3759, 3158, 3147, 

3155, 3157, 3159, 3779, 

3156/1, 3156/2, 3160, 3469, 

3471, 3472, 3473, 3474, 

3475, 3476, 3477, 3478, 

3479, 3480, 3481, 3482, 

3483, 3484, 3485, 3486, 

3487, 3488, 3489, 3490, 

3491, 3493, 3494, 3497, 

3748, 3749, 3750, 3751, 

3752, 3753, 3754, 3755, 

3757, 3758, 3761, 3763, 

3764, 3767, 3768, 3769, 

3770, 3772, 3773, 3774, 

3775, 3776, 3780, 3781, 

3782, 3783, 3784, 3786, 

3787, 3788, 3789, 3470/2, 

3498/1, 3745, 3744, 3740, 

3746, 3498/2, 3762, 3765/1, 

3765/2, 3467/1, 3747, 3166, 

3463/2, 2131/6, 3574/1, 

3470/6, 3470/7 

12066 3 Német város szakmai   

2912, 3091, 2955, 3238, 

3144, 3237, 3148, 3107, 

3437, 2911, 3087, 3103, 

3102/2, 3101, 3180, 3468, 

3444, 3164, 3162/1, 3184, 

3081, 2967, 3083/1, 3084, 

3092, 3095, 3106, 3105, 

3104, 3189/2, 3102/1, 3188, 
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3187, 3099/1, 3096, 3161, 

3146, 3194, 3195/1, 3090, 

3208, 3177, 3111, 3158, 

3190, 3147, 3155, 3157, 

3159, 3162/2, 2943/4, 

2943/6, 3143, 3156/1, 

3156/2, 3160, 3168, 3169, 

3469, 3470/2, 2898, 2909/1, 

2909/2, 2910/1, 2910/2, 

2913, 2914, 2915, 2916, 

2917, 2918, 2919, 2920, 

2921, 2922, 2923, 2924, 

2927, 2928, 2929, 2930, 

2931, 2932, 2933, 2934, 

2935, 2936, 2937, 2938, 

2939, 2940, 2941, 2942, 

2943/3, 2945, 2950, 2951, 

2954, 2962, 2965, 2966, 

2968, 3041, 3042, 3044, 

3047, 3048, 3049, 3050, 

3051, 3052, 3053, 3054, 

3055/1, 3055/2, 3055/3, 

3055/4, 3056/1, 3056/2, 

3057/3, 3057/4, 3059/1, 

3059/2, 3060, 3061, 3062, 

3063, 3064, 3065, 3066, 

3067, 3068, 3069, 3070/1, 

3070/2, 3071, 3072, 3073, 

3075, 3076, 3077, 3078, 

3079, 3080, 3082/1, 3082/2, 

3083/2, 3086, 3088, 3093/1, 

3098, 3099/2, 3100, 3108, 

3109, 3110, 3112, 3113/1, 

3115, 3117/1, 3117/2, 

3119/1, 3119/2, 3120, 3121, 

3122, 3123, 3124, 3125, 

3126, 3127, 3128, 3574/1, 

3210/1, 3212/4, 3470/7, 

3129, 3130, 3131, 3132, 

3133, 3134, 3135, 3136, 

3137, 3138, 3139/1, 3140, 

3139/2, 3141, 3142, 3145, 

3163, 3165, 3167/1, 3167/2, 

3170/2, 3171, 3181, 3172, 

3173, 3174, 3175, 3176, 

3178, 3179, 3182, 3183, 

3195/2, 3195/4, 3195/5, 

3198/2, 3202, 3203, 3204, 

3211, 3212/2, 3213, 3215/1, 

3215/2, 3216, 3217, 3218, 

3219/1, 3219/2, 3220, 3221, 

3222, 3223, 3224, 3225, 

3229, 3467/1, 3231, 3232, 

3233, 3235, 3236, 3265, 

3435, 3436, 3438, 3439, 

3440, 3441, 3442, 3443, 

3445, 2883/3, 2883/2, 

3113/2, 2131/6, 3058, 

3210/3, 3206/2, 2883/1, 

3192, 3191, 3166, 3097/2, 

3097/1, 3097/3, 3116, 2952, 

2959, 2953, 2956, 2964, 

0443/17, 2925/1, 2925/2, 
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2957/1, 2957/2, 3118/1, 

3118/2, 3212/5, 3212/6, 

3214/1, 3214/2 

12067 4 Burgundia szakmai   

3552, 3638, 3601, 3617, 

3564, 3556, 3645/2, 3547, 

3551, 3553, 3554, 3555, 

3568, 3569, 3570, 3571, 

3572, 3573/3, 3606, 3607, 

3608, 3609, 3610, 3611, 

3612, 3613, 3614, 3615, 

3616, 3618, 3619, 3620, 

3621, 3622, 3623, 3624, 

3625, 3626, 3627, 3628, 

3629, 3634, 3635, 3636, 

3637, 3639, 3640, 3641, 

3642, 3643, 3534, 3630, 

3598, 3599, 3600, 3602, 

3596, 3631, 3632, 3633, 

3567, 3595, 3597, 3603, 

3604/1, 3604/4, 3605/1, 

3605/2, 3644/1, 3644/2, 

3645/3, 3645/6, 3645/10, 

3645/11, 3645/12, 3550/1, 

3550/2, 3573/5, 3573/6, 

3573/7 

12068 5 
Szent Margit-

templom 
szakmai   

3448, 3777, 3466, 3446, 

3428, 3447, 3449, 3450/1, 

3450/2, 3451, 3452/1, 

3452/2, 3453, 3454, 3455, 

3456, 3457, 3458, 3459, 

3460, 3461, 3462, 3463/1, 

3779, 3997, 3467/1, 3463/2, 

3978/2, 3981, 3982, 3984, 

3985 

12069 6 
Fegyház (Szentlélek-

ispotály) 
szakmai   

2864/4, 2864/2, 2461, 

2131/4, 2865/1 

12070 7 Szent Péter-templom szakmai   

1830/8, 3696/4, 4518/14, 

4518/11, 4300/10, 4460, 

4510 

12071 8 Halastavak szakmai   

3790, 3446, 3450/2, 3451, 

3452/1, 3452/2, 3453, 3454, 

3456, 3803, 3748, 3749, 

3750, 3751, 3745, 3744, 

3740, 3741, 3742, 3743, 

3746, 3747, 3463/2, 3792/1, 

3792/2 

12072 9 Sződliget szakmai   0442 

12073 10 Török-sánc szakmai   

0342/20, 0344/5, 0344/4, 

0389/1, 0343/3, 0342/14, 

0342/61, 0342/62, 

0342/206, 0342/201, 

0342/204, 0342/73, 

0342/75, 0342/76, 0342/78, 

0342/15, 0342/71, 0342/68, 

0342/64, 0342/63, 

0342/208, 0342/69, 

0342/67, 0342/66, 0342/79, 

0341 
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12074 11 Tüzérlaktanya szakmai   

1899/30, 1899/28, 1900/5, 

1902/1, 2057, 1899/4, 

1899/5, 1899/6, 1899/7, 

1899/8, 1899/9, 1901/1, 

1901/2, 1901/3, 1902/3, 

1903, 1905, 1969, 5208 

12075 12 Építők útja szakmai   

1893, 1894, 1896/13, 

1896/21, 1896/23, 1896/27, 

1896/28, 1896/29, 1899/24, 

1896/22, 1896/26, 1896/14, 

1896/24, 1899/34, 1897/4, 

1899/28, 1897/1, 1899/2, 

0443/17, 1899/33 

12076 13 
Pogányvár (Vártető, 

Sánci-dűlő) 

kiemelten 

védett 
I. 

1620-

121/1951 

KM, 

34780/1979. 

KM 

05/30, 05/32, 05/34, 05/35, 

20049/38, 20061, 2898, 

2909/1, 2909/2, 20059/5 

12078 15 Gombás szakmai   

21298/3, 21355/1, 21355/2, 

21358, 21359/2, 21360/1, 

21360/2, 21361/1, 21361/2, 

21362, 21363, 21364, 

21365/7, 21359/1, 21295/4, 

21292, 21367/1, 21353, 

21352, 21350, 21486, 

21295/3, 21293/4, 21293/6, 

21487, 21367/3, 21349, 

21348, 21488/1, 21488/2, 

21346/5, 21356/1, 21356/2, 

21431/1, 21430, 21431/2, 

21346/6, 21380, 21293/8 

12079 16 Török-csatorna szakmai   

4526/5, 4427, 4429/8, 

4429/9, 4429/27, 4429/21, 

4429/20, 1829/69, 1829/67, 

0342/20, 0342/14, 4429/25, 

4474/27, 4474/24, 4474/25, 

4474/26, 4526/1 

12080 17 Bácska szakmai   

302/1, 302/2, 304, 305, 

306/1, 301/1, 301/2, 301/3, 

309, 299/4, 299/6, 300/1, 

298/2, 300/2 

12081 18 
Kavicsbánya (Kisréti-

dulo) 
szakmai   

4533/4, 5770/5, 5770/4, 

5770/10, 5770/2, 5770/1, 

5782/1 

12082 19 Hétkápolna szakmai   4549, 4546/3 

12083 20 

Derecske (Akasztófa-

dűlő, 

Mészhomoktéglagyár) 

szakmai   

4544, 4552/7, 4552/8, 

4552/9, 4555, 4543, 4553/1, 

4553/2, 4553/3, 4553/4, 

4552/11, 4552/12, 1830/6, 

4558/60, 4558/61, 4558/12, 

4558/13, 4558/48, 4558/14, 

4558/30, 0503, 4546/3, 

4550/2, 4552/13, 4552/14 

12084 21 Naszály szakmai   0114/2, 0115, 0116/3 

12085 22 Gyada szakmai   0114/1 

12086 23 Cigány-völgy szakmai   1789, 0244/12, 0244/13, 

0244/14, 0244/15, 0244/16, 
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0244/17, 0244/18, 0244/19, 

0244/20, 0244/23, 0244/26, 

0244/27, 0244/28, 0244/29, 

0244/30, 0244/31, 0244/32, 

0244/33, 0244/34, 0244/35, 

0244/36, 0244/38, 0244/39, 

0244/40, 0244/41, 0244/42, 

0244/43, 0244/44, 0244/45, 

0244/46, 0244/47, 0244/48, 

0244/49, 0244/50, 0244/56, 

0244/9, 0244/37, 0244/11, 

0244/10 

12087 24 Cigány-völgy szakmai   

0244/46, 0244/47, 0244/48, 

0244/49, 0244/50, 0244/51, 

0244/56, 0244/64, 0244/65, 

0244/66, 0244/67, 0244/70, 

0244/69, 0244/68 

12088 25 Cigány-völgy szakmai   0238/1, 0238/3 

12089 26 Zsellér-dűlő szakmai   

22404/2, 22408, 22409, 

0389/1, 22401/3, 22401/4, 

22401/9, 22403, 22405, 

22406/1, 22406/2, 0389/4, 

0420/12, 22404/1, 22407/1, 

22407/2 

12090 27 Kláraháza szakmai   0325, 0324, 0322/2, 0322/1 

12091 28 
Kláraháza - Török-

domb 
szakmai   0351 

12092 29 Ürge-hegy szakmai   

1319, 1350, 1353, 1354, 

1357, 1358, 1345, 1346, 

1349, 1359, 1356, 1355, 

1352, 1351, 1348, 1347, 

1459 

12093 30 Forrás-dűlő szakmai   

0322/1, 0323, 0321, 0319/2, 

0316, 031/4, 031/5, 031/3, 

031/2, 031/1, 0310/4, 

0319/7, 0319/8 

12094 31 Mihálytanya szakmai   
0301, 0294/39, 0294/40, 

0295, 0296 

12095 32 Kis-Szabad-földek szakmai   

0299/1, 0299/51, 0299/52, 

0299/53, 0299/54, 0299/55, 

0299/2, 0299/3, 0299/4, 

0299/5, 0299/6, 0299/7, 

0299/8, 0299/9, 0299/10, 

0299/11, 0299/12, 0299/13, 

0299/14, 0299/15, 0299/16, 

0299/17, 0299/18, 0299/19, 

0299/20, 0299/21, 0299/22, 

0299/23, 0299/24, 0299/25, 

0299/26, 0299/31, 0299/37, 

0299/38, 0299/39, 0299/40, 

0299/41, 0299/42, 0299/43, 

0299/44, 0299/64, 0299/65, 

0299/66, 0299/45, 0299/46, 

0299/47, 0299/48, 0299/49, 

0299/50, 0299/36, 0299/29, 

0299/28, 0299/32, 0299/27, 

0299/33, 0299/34, 0299/35, 

0265/64, 0299/63, 0299/62, 
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0299/61, 0299/60, 0299/59, 

0299/58, 0299/57, 0299/56, 

0298/8 

12096 33 Kis-Szabad-földek szakmai   

0301, 0298/3, 0298/4, 

0299/1, 0299/52, 0299/53, 

0299/54, 0299/55, 0298/8, 

0298/7, 0306/2 

12097 34 Kis-Szabad-földek szakmai   

0301, 0298/3, 0299/1, 

0299/64, 0299/65, 0299/66, 

0299/67, 0299/68, 0299/69, 

0299/70, 0299/71, 0299/72, 

0299/73, 0299/74, 0299/75, 

0299/76, 0299/77, 0299/78, 

0299/79, 0306/2 

12098 35 Nagy-Gomb-híd szakmai   

0301, 0299/1, 0305, 0304, 

0303, 0302, 0299/88, 

0299/89, 0299/90, 0299/91, 

0299/92, 0299/93, 0299/94, 

0299/95, 0299/96, 0299/97, 

0299/98, 0299/99, 

0299/100, 0299/101, 

0299/102, 0299/103, 

0299/104, 0299/105, 

0299/106, 0299/107, 

0299/108, 0299/109, 

0299/110, 0299/111, 

0299/116, 0299/124, 0254, 

0257, 0256/13, 0251, 0253, 

0256/11, 0256/12, 0299/83, 

0299/84, 0299/85, 0299/86, 

0299/87, 0306/2, 0306/1 

12099 36 Mária-udvar szakmai   

0340/1, 0342/133, 

0342/134, 0342/215, 

0342/153, 0342/154, 

0342/155, 0342/156, 0341, 

0342/220, 0342/221 

12100 37 Csörögi-rét szakmai   
1829/68, 0344/5, 0344/4, 

0389/1 

12101 38 Csörögi-rét szakmai   0344/5, 0346/3, 0345 

12102 39 Csörögi-rét szakmai   

0346/3, 0347/3, 0348, 

0331/2, 0349/1, 0350, 

0353/5, 0347/1, 0346/1, 

0349/2, 0349/4, 0349/7, 

0349/8, 0349/9, 0353/10, 

0353/11, 0353/12, 0353/13, 

0353/14, 0353/15, 0353/40, 

0353/41, 0353/42, 0353/43, 

0353/44, 0353/6, 0353/7, 

0353/8, 0353/9 

12103 40 Szentmárkpuszta szakmai   0413/3, 0413/2, 0413/4 

12104 41 Látó-hegy szakmai   0167/1 

12105 42 Szék-hegy szakmai   

05/33, 05/30, 20070/15, 

20061, 20063/1, 20063/2, 

20064/1, 20064/2, 20064/3, 

20068/4, 20068/5, 20069, 

20070/5, 20070/8, 20070/9, 

20070/10, 20070/11, 

20070/12, 20070/13, 
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20070/18, 20070/23, 

20070/29, 20070/31, 

20070/32, 20071/3, 

20072/2, 20072/3, 20072/4, 

20073, 20075/3, 20078/1, 

20080/4, 20082/1, 20064/5, 

20064/6, 20076/1, 20076/2, 

20076/3 

12106 43 Gombás szakmai   

0242/6, 0242/7, 0242/8, 

0242/72, 0242/69, 0242/73, 

0243/5, 0242/70 

12107 44 Téglaházi-dűlő szakmai   

0251/34, 0251/4, 0251/5, 

0251/6, 0251/7, 0243/1, 

0243/2, 0242/47, 0242/44, 

0242/45, 0242/49, 0251/17, 

0251/20, 0251/21, 0251/23, 

0251/28, 0251/29 

12108 45 Gombás szakmai   

21296, 21278, 21269, 

21270, 21271, 21272, 

21273, 21276, 21277, 

21131, 21113/5, 21113/6, 

21124, 21127/1, 21127/2, 

21129, 21137, 21140, 

21141, 21145 

12109 46 Gombás szakmai   

21167/7, 21167/6, 

21167/19, 21167/21, 

21167/22, 21167/2, 21160, 

21156/1, 21156/2, 21016, 

21040, 21041/1, 21041/4, 

21042/4, 21043/1, 21044/1, 

21046/1, 21048, 21049, 

21050/1, 21050/2, 21050/3, 

21054, 21056, 21057, 

21059/1, 21059/2, 21073, 

21074/2, 21077/1, 21131, 

21129, 21137, 21140, 

21141, 21145, 21041/2, 

21060, 21130, 21167/23, 

21167/14, 21136, 21167/13, 

21167/24, 21167/17, 

21167/25, 21167/26, 

21167/27, 21167/28, 

21167/29, 21167/12, 

21167/20, 21044/4, 21076/1 

12110 47 Egyház möge szakmai   0258/6, 22551/2, 22554 

12111 48 Duna-part szakmai   0433/4, 7200/2 

12112 49 Duna-part szakmai   0433/4, 0438/1, 0439 

12113 50 Kőhíd-parti-dűlő szakmai   

1834/1, 1837/3, 1839, 1835, 

1836, 1840, 1841, 1837/1, 

1837/2, 1838, 1842, 1843, 

1845, 1833/2, 1844, 1848 

12114 51 Szék-hegy szakmai   

02, 20047/5, 20049/26, 

20049/27, 20049/38, 

20049/28, 20046/3, 20046/4 

12115 52 Szék-hegy szakmai   20049/36, 013/1 

12116 53 Krakkó szakmai   1962/3, 1962/4, 1962/7, 

1962/15, 1962/16, 1962/17, 
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1962/18, 2057, 1962/2, 

1962/5, 1962/6, 1962/8, 

1962/9, 1962/19, 1962/11, 

1968/1, 1962/1 

12117 54 Forte szakmai   4429/22, 4429/27, 4429/25 

12118 55 Lemez utca szakmai   2560/12, 1829/53, 2560/13 

12119 56 Alsóváros szakmai   

3522/1, 3522/2, 3520, 3521, 

3525, 3526, 3790, 3542, 

3448, 2131/3, 3446, 3645/2, 

3428, 3447, 3449, 3450/1, 

3450/2, 3451, 3452/1, 

3452/2, 3453, 3454, 3455, 

3456, 3457, 3458, 3459, 

3460, 3461, 3997, 3870, 

3871/1, 3871/2, 3872, 3877, 

3891, 3892, 3895, 3896/1, 

3716, 3717, 3718, 3803, 

3750, 3751, 3752, 3787, 

3788, 3539, 3540, 3541, 

3543, 3544, 3545, 3547, 

3537, 3538, 3745, 3744, 

3740, 3739, 3738, 3737, 

3736, 3735, 3734, 3733, 

3732, 3731, 3741, 3742, 

3743, 3746, 3546, 3747, 

3463/2, 3719, 3720, 3721, 

3722/2, 3722/3, 3723, 3724, 

3725, 3726, 3727, 3728, 

3729, 3730, 3804, 3805, 

3806, 3807, 3801, 3802/1, 

3802/2, 3861, 3862, 3863, 

3864/1, 3865, 3866, 3868, 

3869, 3871/3, 3873, 3874, 

3875/1, 3875/2, 3876, 

3792/1, 3792/2, 3793, 3794, 

3795, 3797, 3798, 3799, 

3800, 3791, 3878, 3879, 

3880, 3881, 3882, 3883, 

3884, 3885, 3886, 3887, 

3888, 3890, 3893, 3894, 

3897, 3898, 3899, 3934, 

3951, 3952, 3953, 3954, 

3955, 3958, 3959, 3960, 

3961, 3962, 3963, 3964, 

3965, 3966, 3967/1, 3967/2, 

3938, 3944, 3945, 4058, 

4030, 4031, 4032, 4033, 

4034, 4035, 4036, 4037, 

4038, 4039, 4040, 4054, 

4055, 4056, 3644/1, 3644/2, 

3645/3, 3645/4, 3645/5, 

4057, 3968, 3969, 3970, 

3971, 3972, 3973, 3974, 

3975, 3976, 3977, 3978/1, 

3978/2, 3979, 3980, 3981, 

3982, 3984, 3985, 3986, 

3987, 3988, 3989, 3990, 

3991, 3992, 3993, 4012/1, 

4012/2, 4022, 4023/1, 

4023/2, 4024, 4025, 4026, 

4027, 4028, 4029, 3896/2, 
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3900/1, 3534, 3808, 4059, 

3943, 3946, 3947, 3956, 

3650, 3649, 3996, 4001, 

4000, 3999, 3998, 3994, 

4011, 4013, 3995, 3646, 

3647, 3648, 3651/1, 3889/1, 

3889/2 

12120 57 Naszály szakmai   0111/9, 0501 

12121 58 Csörögi-hegy szakmai   

0353/3, 048/1, 0353/148, 

0353/149, 0353/150, 

0353/151, 0353/152, 

0353/153, 0353/154, 

0353/155, 0353/156, 

0353/198 

12122 59 Téglagyár szakmai   4851/11, 0238/1 

12123 60 Kis-Hermány szakmai   054/20, 054/37 

12124 61 Kis-Hermány szakmai   
20699/1, 054/44, 054/27, 

054/23 

12125 62 Kis-Hermány szakmai   
20699/1, 054/28, 054/31, 

054/32, 054/44, 054/35 

12126 63 Kis-Hermány szakmai   056/4, 057/49 

12127 64 Betongyár szakmai   5770/10, 5770/9, 0390/2 

12128 65 Liliom utca 17. szakmai   

2047, 2019/2, 2020, 2021, 

2022, 2030/1, 2031, 2032, 

2033, 2034, 2035, 2036, 

2049, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019/1, 

2023, 2024, 2025, 2050, 

2051, 2052, 2053, 2054, 

2055, 2056, 2058, 2028, 

2029, 2045, 2046, 2048, 

2009, 1995/4, 2007, 2006, 

2008, 2012, 2011, 2027, 

2026, 2000, 1999, 2001, 

2003, 2004, 2005, 2010, 

2002 

12129 66 Kosdi út szakmai   

5207, 5916, 5917, 5918, 

5919, 5915, 5920, 5922, 

5196/4, 5196/1, 5199/1, 

5199/3, 5200, 5199/4 

12130 67 
Dózsa György utca 

44, 47. 
szakmai   

2131/1, 2403, 2389, 2390, 

2391, 2392, 2393, 2363, 

2402, 2394, 2130, 2404, 

2400/1, 2399, 2398, 2395, 

2409, 2408, 2396, 2397 

12131 68 Sánc szakmai   

20023, 20022/2, 20021, 

20042, 20044, 20045, 

20025/6, 20025/7 

12132 69 Damjanich tér szakmai   

1830/8, 4256, 4266, 4125, 

4082, 4081, 4080, 4079, 

4078 

12133 70 Vaskapu alja szakmai   

042, 043, 044/3, 045, 046, 

047, 023/2, 056, 057, 063, 

075/1 
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12134 71 Posta-dűlő szakmai   

4851/11, 018/1, 017, 016, 

20010, 20035/1, 20035/2, 

20011/11 

12135 72 Gyada szakmai   
0117/2, 0118, 0120, 0121, 

051/2, 0119/17 

12136 73 Gyada szakmai   

0115, 0111/2, 0111/9, 

0117/3, 0117/4, 0117/5, 

0112/3, 0112/4 

12137 74 Máriaudvar szakmai   

5523, 5524, 5525, 5526, 

5527, 5528, 5533, 5534, 

5535, 5536, 5537, 5538, 

5552, 5518, 5519, 5520, 

5539/3, 5545, 5546, 5547, 

5548, 5549, 0342/19 

12138 75 Vaskapu alja szakmai   033/9, 036/1, 034/1 

12139 76 Vaskapu szakmai   0111/9 

12140 77 Katalinpuszta szakmai   

22528, 22529, 22530, 

22531, 22532, 22533, 

22534, 22535, 0111/9, 

22525/2, 22525/3, 22526, 

22527, 22525/1 

12141 78 Cindróka szakmai   

0498, 0266, 0268/1, 0479/1, 

0479/3, 0479/4, 0479/5, 

0479/6, 0479/7, 0446, 0495, 

0494, 0479/2, 0477, 0478, 

0265/1, 0265/3, 0265/4, 

0265/5, 0499/1, 0499/2 

12142 79 Öreg-Gombás szakmai   

0215, 0207/17, 0207/1, 

0206, 0199/6, 0199/7, 0200, 

0201, 0204, 0205/1, 0205/2, 

0199/5 

12143 80 Egyház möge szakmai   
21529, 21530, 21531, 

21532, 0290/1 

12144 81 Hattyú utca 12-18. szakmai   

3870, 3871/1, 3871/2, 3877, 

3891, 3892, 3895, 3896/1, 

3863, 3864/1, 3865, 3869, 

3890, 3893, 3894, 3897, 

3898, 3899, 3934, 3896/2, 

3900/1, 3889/1, 3889/2 

12145 82 Duna-part szakmai   

2079/3, 2082/3, 2084/3, 

2084/4, 2088/5, 2092/3, 

2094/4, 2097, 2098, 2103/1, 

2104/1, 2104/2, 2108/1, 

2110/2, 2115, 2117, 2118, 

2119/1, 2119/2, 2403, 2428, 

2429/1, 2430, 2431, 2433, 

2434/1, 2434/2, 2435, 2437, 

2438, 2440, 2077/4, 2079/2, 

2080/3, 2080/4, 2083/3, 

2087/3, 2432, 0443/17, 

2074/5, 2085/3, 2101/1, 

2107/1 

12146 83 Kis-Hermány szakmai   

20663, 20664, 20703, 

20706/2, 20706/3, 20708/1, 

20708/2, 20708/3, 20708/4, 

20710/1, 20710/2, 20699/1, 
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20665, 20635/2, 20635/1, 

20636, 20638, 20639/4, 

20640, 20641, 20642/2, 

20643/2, 20653, 20654, 

20655/1, 20655/2, 20655/3, 

20655/4, 20656, 20657/1, 

20657/2, 20658/4, 20661, 

20662/1, 20662/2, 20666, 

20667, 20716, 20745/2, 

20713, 20735/4, 20737, 

20740, 20745/1, 20748, 

20747, 20746/2, 20746/1, 

20714, 20704/2, 20704/4, 

20711, 20702/1, 20702/2, 

20669/1, 20668, 20704/1, 

20704/3, 20660/1, 20660/2, 

20706/4, 20706/5 

12147 84 Sánc alja szakmai   
019/16, 019/17, 019/18, 

019/19 

12148 85 Nyulas szakmai   

20438/4, 20434/13, 

20434/7, 20434/8, 20434/9, 

20445/1, 20439/3, 20439/2 

12149 86 Budapesti főút szakmai   

2131/3, 3652, 3653, 3654, 

3655, 3656, 3657/1, 3658, 

3661, 3668, 3671, 3702, 

3704, 3705, 3707, 3708, 

3709, 3710, 3711, 3712, 

3714, 3715, 3666, 3667, 

3672, 3673, 3701/2, 3703/1, 

3703/2, 3645/7, 3645/8, 

3651/1, 3651/2, 3665/2 

12150 87 Alsóvárosi temető szakmai   

4534, 4531, 4530/12, 

4530/424, 4530/41, 

4530/414, 4530/42, 

4530/43, 4530/44, 4530/45, 

4530/46, 4530/47, 4530/82, 

4530/81, 4530/83, 4530/84, 

4530/85, 4530/429, 4536/2 

12151 88 Közlegelő szakmai   

0431/114, 0431/115, 

7009/48, 7009/14, 7009/13, 

1882, 1881, 1880 

12152 89 Közlegelő szakmai   

7001/70, 7001/2, 7003, 

7004/1, 7001/51, 7001/74, 

7001/71, 7001/73, 7005/1, 

7005/2 

12153 90 
Dr. Csányi László 

körút 
szakmai   

1830/8, 3286, 3298, 3304, 

3311, 3315, 1830/10, 3287, 

3288, 3289, 3303, 3316, 

3317, 3305, 3308, 3314, 

3306, 1830/31, 1830/32, 

1830/33 

12154 91 Szurdok szakmai   0242/21, 0242/30, 0242/51 

12155 92 
Rákóczi Ferenc utca 

10. 
szakmai   

2861, 2823, 2834/1, 2824, 

2784, 2825, 2826, 2827, 

2780, 2779, 1830/15, 

1830/13, 1830/14, 2834/2, 

2828/1, 2828/2, 2828/3, 
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2829, 2831, 2832, 2833, 

2830, 2862 

12156 93 Kis-ér szakmai   
4552/9, 4551/1, 0443/17, 

4550/2 

12157 94 Kút-völgy szakmai   

0162, 0173/22, 0173/23, 

0173/24, 0173/25, 0173/26, 

0173/21, 0172, 0171/4, 

0168 

12158 95 Kosdi út szakmai   

6330, 0256/3, 0228/3, 

0228/2, 6329/2, 6331/2, 

6332/2, 6332/3, 6334/2 

12159 96 Török-hegy szakmai   

6156, 6151, 6152/1, 6152/2, 

6157, 6210/2, 6211/2, 

6207/1, 6207/2, 6208/1, 

6208/2, 6209, 6153/2, 

6154/1, 6154/2, 6155/2 

12160 97 Alte Schanze szakmai   
0416, 0413/3, 0413/4, 

0417/6 

12161 98 
Csörög (Csörögi-

szőlők) 
szakmai   

0356, 0357/140, 0357/141, 

0357/143, 0357/87, 12614, 

12600, 12609, 12605/1, 

12602/2, 12602/1, 12610/3, 

12610/1, 0357/137, 

0357/136 

12162 99 Galcsek utca szakmai   

4097, 4098, 4099, 4115, 

4116, 4117, 4118, 4119, 

4120, 4121, 4125, 4130, 

4131, 4132/1, 4133/1, 

4134/1, 4135, 4113, 4114, 

4100, 4101, 4128, 4129/4, 

4129/3, 4126, 4124, 4123, 

4127 

12163 100 Vaskapu alja szakmai   0100/4 

12164 101 Petőfi utca 56-60. szakmai   

2131/3, 3702, 3704, 3705, 

3824/4, 3824/5, 3824/7, 

3803, 3696/4, 3824/3, 

3701/2, 3703/1, 3703/2, 

3696/3, 3699/1, 3698, 

3699/2, 3700, 3701/1, 3822, 

3823 

12165 102 Deákvári fasor szakmai   5563, 5560, 5561 

12166 103 
Nagy Sándor József 

utca 
szakmai   

1932/6, 1932/7, 1934/6, 

1936/1, 1937/1, 1945, 1946, 

1938, 1932/9, 1955, 1954, 

1953, 1952, 1949, 1948, 

1943/1, 1943/2, 1944, 1947 

12167 104 
Magyar város - 

Városfal 
szakmai   3777, 3759, 3467/1, 2131/6 

12168 105 
Magyar város - Pesti 

kapu 
szakmai   3517, 3518, 2131/3 

12169 106 
Magyar város - 

Kászim bej mecset 
szakmai   3515/1, 2131/3 

12170 107 
Magyar város - Török 

fürdő 
szakmai   3515/1, 3517 
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12171 108 
Magyar város - 

Budapesti főút 
szakmai   

3760, 3759, 3748, 3757, 

3758, 3761 

12172 109 
Magyar város - 

Köztársaság út 
szakmai   

3162/1, 3159, 3467/1, 

2131/6 

12173 110 
Magyar város - 

Szentháromság tér 
szakmai   

3162/1, 3161, 3146, 3158, 

3167/1, 3166, 2131/6 

12174 111 
Magyar város - 

Petróczy utca 
szakmai   3468, 3467/1 

12175 112 
Magyar város - 

Galamb utca 
szakmai   

3471, 3482, 3486, 3487, 

3488, 3491, 3470/7 

12176 113 
Magyar város - Tímár 

utca 
szakmai   3501, 3502 

12177 114 
Magyar város - 

Konstantin tér 
szakmai   

3468, 3466, 3446, 3428, 

3467/2, 3467/1 

12178 115 
Magyar város - 

Múzeum utca 
szakmai   

3756, 3759, 3753, 3754, 

3755, 3757, 3761, 3763, 

3762 

12179 116 
Német város - 

Városfal 
szakmai   

3238, 3237, 3208, 3204, 

3212/2, 3236, 3206/2 

12180 117 
Német város - Bécsi 

kapu 
szakmai   3069, 3070/1, 2131/6 

12181 118 
Német város - 

Hatvani kapu 
szakmai   

3096, 3086, 3195/5, 3198/2, 

3266 

12182 119 
Német város - Rádi 

kapu 
szakmai   3265, 3426, 3427, 3430 

12183 120 
Német város - Hegyes 

torony 

kiemelten 

védett 
I. 

27941/1980. 

MM 
2912 

12184 121 
Német város - Vizi 

kapu (Révkapu) 
szakmai   

3148, 2936, 2937, 2942, 

3115, 2883/3, 2883/2 

12185 122 
Német város - Szent 

Mihály-templom 
szakmai   3097/2 

12186 123 
Német város - Szent 

Jakab-kolostor 
szakmai   

3144, 3146, 3147, 3134, 

3142, 3145, 3181, 3182, 

2131/6 

12187 124 
Német város - Haszán 

Vojvoda mecset 
szakmai   

3107, 3106, 3105, 3108, 

3109 

12188 125 
Német város - 

Révkapu borozó 
szakmai   2131/6, 3097/2 

12189 126 

Német város - 

Március 15. tér 9. és 

11. (Török fürdő) 

szakmai   
3500, 3501, 3515/1, 2131/3, 

3499, 3482, 3483, 3498/2 

12190 127 
Német város - 

Március 15. tér 
szakmai   3097/2, 3097/1 

12191 128 
Német város - 

Köztársaság út 
szakmai   3184, 3182, 3183, 2131/6 

12192 129 
Német város - 

Széchenyi utca 
szakmai   

3096, 3194, 3195/1, 3090, 

3088, 3093/1, 3195/5 

12193 130 
Német város - 

Kossuth utca 
szakmai   

3265, 3431, 3434, 3435, 

3436, 3439, 3440, 3441, 

3442 
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12194 131 
Német város - Bartók 

Béla utca 
szakmai   

3107, 2942, 3108, 3109, 

3110, 2131/6 

12195 132 
Német város - Tabán 

utca 
szakmai   

2943/4, 2943/6, 2898, 2932, 

2934, 2941, 2943/3 

12196 133 
Német város - Katona 

Lajos utca 
szakmai   

3102/2, 3098, 3099/2, 3112, 

3136, 3137, 3138 

12197 134 

Német város - Hajnik 

Pál utca, Mézeskalács 

utca 

szakmai   

2955, 2898, 2915, 2916, 

2918, 2945, 2950, 2951, 

2131/6 

12198 135 
Német város - Rév 

köz 
szakmai   3099/1, 3098, 3141 

12199 136 

Német város - Cházár 

András utca, Szarvas 

köz 

szakmai   

3042, 3057/3, 3057/4, 

3059/1, 3059/2, 3060, 3061, 

3058 

12200 137 
Német város - 

Káptalan utca 
szakmai   

3190, 3211, 3213, 3215/1, 

3215/2, 3216, 3217, 3218, 

3219/1, 3220, 3233, 3212/5, 

3214/1, 3214/2 

12201 138 
Német város - Piarista 

utca, Kossuth tér 
szakmai   3164, 3190, 3165 

12202 139 

Német város - 

Köztársaság út, Tabán 

utca, Mátyás király 

utca, Dombay utca 

szakmai   

2965, 2966, 2969, 2971, 

2972, 2973, 2974, 2131/6, 

2882, 2991, 2977, 2978, 

2979, 2980, 2981, 2982, 

2983, 2984, 2985, 2986, 

2987, 2869, 2870, 2992, 

2993, 2994, 2995, 2996, 

2997, 2998, 2999, 3011, 

3012, 3013, 3014, 3018/1, 

3018/5, 2970/2, 2990, 2989, 

2975, 2976 

12203 140 
Német város - Eötvös 

utca, Törpe utca 
szakmai   

3041, 3022, 3023, 3024, 

3025, 3026, 3029/1 

12204 141 

Német város - Görgey 

Artúr utca, Széchenyi 

utca, Zichy Hippolyt 

utca 

szakmai   
3238, 3237, 3205, 3236, 

3240, 3206/3, 3206/4 

12205 142 
Német város - Duna-

part 
szakmai   

3148, 3117/1, 3117/2, 

3119/1, 3120, 3574/1, 

3118/1 

25554 143 

Duna-meder a 

Büntetésvégrehajtó 

Intézet és a komp 

között 

szakmai   
2864/3, 2883/1, 2885, 

0443/17 

26551 145 Flórián u. 33. szakmai   
4044, 3266, 3968, 4045, 

4046, 4047, 4076/1, 4043 

26552 146 Mária utca 6. szakmai   
3638, 3619, 3620, 3621, 

3637, 3639, 3640, 3630 

26553 147 Quel Rudolf utca 4. szakmai   
3601, 3598, 3599, 3600, 

3602, 3596 

26554 148 Gombási út szakmai   
6442, 6448, 6443, 6444/1, 

6449/1 
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34791 150 Piac utca szakmai   

3238, 3208, 3190, 3212/2, 

3215/1, 3215/2, 3233, 

3214/1, 3214/2 

34869 151 Káptalan u. 9. szakmai   3177 

48160 153 Kőhíd szakmai   

1891/5, 1891/13, 1891/15, 

1891/16, 1891/18, 1891/19, 

1891/20, 1891/21, 1891/22, 

1891/23, 1891/24, 1891/25, 

1891/26, 1891/27, 1891/28, 

1891/29, 1891/30, 1891/31, 

1891/32, 1891/33, 1891/34, 

1891/35, 1891/36, 1891/37, 

1891/38, 1891/39, 1891/40, 

1891/41, 1891/42, 1891/43, 

1891/44, 1891/46, 1891/47, 

1891/49, 1891/50, 1891/51, 

1891/52, 1891/53, 1891/54, 

1891/55, 1891/58, 1891/59, 

1891/60, 1891/57, 1833/2, 

1890, 1891/17, 1891/9, 

1891/3, 1891/4, 1891/63, 

1832/15, 1832/16 

49790 154 Siketek Intézete szakmai   3084 

56560 156 
Alsó-Csipkés 

(Gombás) 
szakmai   

21091, 21092, 21093/2, 

21093/3, 21093/4, 21094, 

21096/1, 21096/2, 21097, 

21093/1, 21095/1 

56562 157 Domb u. 6. szakmai   

22698/4, 22700, 22701, 

22702, 22686/5, 22686/4, 

22703/1, 22703/2, 22705, 

22706/3, 22706/9, 22687 

56565 158 Földváry kastély szakmai   
4527, 4520, 4521, 4522, 

4526/8 

56566 159 Papvölgy-dűlő szakmai   
25/7, 28/1, 25/8, 25/2, 25/5, 

25/6 

56567 160 Nagyszál szakmai   0111/9 

56573 161 Szt. Mihály-hegy szakmai   1440, 1829/56, 1439 

12214 6 Malomi-táblák szakmai   

029, 030, 0325, 0324, 

0322/2, 0322/1, 0323, 

031/4, 031/5, 031/3, 031/2, 

052/4, 028, 036/1, 063, 053, 

052/2, 054 
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8. melléklet 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 
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1. függelék 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 

 
KÜLTERÜLETI DŰLŐK MEGNEVEZÉSE ÉS 

LEHATÁROLÁSA 
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2. függelék 

Vác Város Önkormányzatának …/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 

 

A KÖZUTAK TERVEZÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA 

Gyorsforgalmi utak 

M2 autóút : K.II.A.   

 

Országos főutak 

2. sz. főút külterületi szakasza K.III.A., belterületi szakasza B.III.b.C 

12. sz. főút: K.IV.A. 

213. számú Gödöllő (3. sz. főút) – Vác térsége – Tahitótfalu (11. sz. főút) 

 főút K.IV.A. 

 

Országos mellékutak:   

Összekötő utak külterületen K.V., belterületen B.IV.c.B.   

Bekötőút külterületen K.V., belterületen B.V.c.B. 

 

Települési utak 

Települési főutak: B.IV.c.B. 

Gyűjtőutak: B.V.c.B. 

Kiszolgáló utak: B.VI.d. 
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3. függelék 

Vác Város Önkormányzatának 

…/2023. (…) sz. önkormányzati rendeletéhez 

 

MINTAKERESZTSZELVÉNYEK 
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