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A jelen egyeztetési dokumentáció Szolnok, településrendezési terveinek teljeskörű felülvizsgálata 
keretében készült. Tartalmi módosításra, a 2015 évi részmódosításokat (9 db) kivéve, nem került sor, 
csak a jogszabályi változásokhoz (314/2012.(XI.8) Korm. rendelethez, valamint a jelenleg joghatályos 
OTÉK-hoz) igazodva kerültek átszerkesztésre a joghatályos településrendezési tervek és azok 
alátámasztó munkarészei. 
A felülvizsgálat készítésénél a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése szerinti teljes körű 
egyeztetési eljárás alkalmaztuk. 

Szolnok város korábbi érvényes településrendezési tervei: 
-- településfejlesztési koncepció, jóváhagyva 215/2014. (IX.25.) sz. közgyűlési határozattal;  
-- településszerkezeti terv, jóváhagyva a többször módosított 288/2011.(XII. 15.) közgyűlési határozattal; 
-- Helyi Építési Szabályzat (SZÉSZ) és szabályozási terv, jóváhagyva a többször módosított 47/2011. 

(XII. 20.) sz. önkormányzati rendelettel. 
-- Szolnok érvényes Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a közgyűlés 216/2014.(IX.25.) határozatával 

hagyta jóvá. 

 
A 2015 évi módosítási helyszínek 
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1.1 SZOLNOK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATTERVEZET 
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1.2 SZOLNOK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAPJA (a határozat 1. sz. melléklete) 
 

-- a közigazgatási területre kiterjedően M=1:75000 
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1.3 SZOLNOK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA (a határozat 2. sz. melléklete) 
 

1.3.1 A rendezés legfontosabb alapelvei, átfogó feladatai 
1. Hosszú távon el kell érni, hogy Szolnok térségi kapcsolatai mind az országos hálózaton belül, mind a 
vonzáskörzeten belül tovább erősödjenek. 
Ennek érdekében szorgalmazni kell 

-- a budapesti közlekedési kapcsolatok erősítését és ezen keresztül elsődlegesen az M4 autópálya 
kiépítését; 

-- a főváros körüli városgyűrű és Szolnok, ezen keresztül a Dunántúl és az Alföld, valamint 
Kecskeméten keresztül a Szolnok és Szeged közötti közlekedési kapcsolatok erősítéséhez az M8 
–as gyorsforgalmi út kiépítését; 

-- a dél-alföldi települési együttműködés bővítéséhez a 442. sz. főút (a Martfű - Kunszentmárton 
közötti útszakasz főút jellemzőkkel történő) korszerűsítését, illetve a települések belterületét 
elkerülő szakaszok megépítését; 

-- különösen a kistérségen belüli települések (Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalú, Tószeg, 
Tiszavárkony, Tiszajenő, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, 
Besenyszög, Csataszög, Szajol, Tiszatenyő, Martfű, Tiszapüspöki, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Tiszasüly, Vezseny,) közötti települési együttműködést. 
Az együttműködés terjedjen ki a termelés, az ellátás, a pihenés, a környezetvédelem, a műszaki 
infrastruktúra-fejlesztés lehetőleg minél szerteágazóbb területeire. 
Az egymásrautaltság átfogó kezelése helyett a mai településszövetségen belül elsősorban a két, ill. 
többoldalú, feladatra orientált együttműködést kell előnyben részesíteni. 

2. A térségi kapcsolatok bővítése mellett erősíteni kell Szolnok regionális és országos szerepkörét 
elsősorban azokon a területeken, ahol a város adottságai kedvezőek, így az ellátó-szolgáltató, 
kereskedelmi, szállítmányozási, pénz- és áruforgalmi, raktározási funkciókat, valamint a közép- és 
felsőfokú menedzserképzés, oktatás és az idegenforgalom intézményeit tekintve. 
A rendezés során e bővítendő, ill. erősítendő szerepkörök befogadására területeket kell biztosítani. 
Ennek érdekében: 

-- A volt laktanya-területeken vagy az ipari üzemek funkcióváltása során előnyben kell részesíteni a 
felsorolt funkciókat hordozó létesítmények, ill. intézmények megjelenését. 

-- A rendezés eszközeivel elő kell segíteni, hogy a belső városrészekben a hagyományos ipari 
telephelyeken az üzemi funkciók átalakuljanak és a szolgáltatás, kiskereskedelem, vállalkozás 
területeivé váljanak. 

-- A Tisza-partot fokozatosan, elsősorban az idegenforgalom fogadására kell alkalmassá tenni, 
-- A déli iparterület beépítetlen területeit, ahol a szállítást lebonyolító hálózatok összesűrűsödnek 

(közút, vasút, távlatban kikötő, repülőtér), logisztikai központ kiépítésére kell tartalékolni. 
3. A rendezés során kiemelten kell kezelni az ökológiai szemlélet érvényesítését. Mindent el kell követni, 
hogy Szolnok természetes környezete (a Tisza, a Zagyva környezete) és a város harmonikus 
együttélése zavartalanná váljon 
Ennek érdekében: 

-- Intenzív területfelhasználásra kell törekedni. A mai belterület tartalékait ki kell használni. A 
belterület növelését csak indokolt esetben és a belső területi tartalékok intenzív hasznosítása után 
szabad kezdeményezni. 

-- Elő kell segíteni, hogy a lakókörnyezetet és általában a városban élőket egyre kevesebb környezeti 
ártalom érje. 

-- Az ipar és a lakóterületek vegyesen beépített területein a szabályozás eszközével ösztönözni kell a 
lakókörnyezetet zavaró technológiák megszüntetését. 

-- Új lakóterületeket kijelölni csak az egészséges környezeti adottságokkal rendelkező 
városrészekben szabad. Ezért a lakóterületek fejlesztési iránya vagy a Tisza, vagy a Zagyva 
természetes sávja felé irányuljon, annak ökológiai megzavarása nélkül. 

-- A dél-délnyugati városrészeket munkahelyi zónának kell tekinteni. Ezen belül a 4. sz. főúttól délre 
eső területeket elsősorban a lakóterületekkel környezeti hatásuk miatt nem összeférő technológiák 
befogadására kell tartalékolni (akár a nagy szállítási forgalom, akár a levegő szennyezése, vagy 
bűzös, fertőzésveszélyes voltuk miatt). 
Az északnyugati beépítetlen belterületeket elsősorban környezetkímélő ipari-kereskedelmi funkciók 
(innovációs központ) fogadására kell felkészíteni. 
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Az idegenforgalom, üdülés, pihenés sávja a Tisza, a Holt-Tisza, a Holt-Zagyva természetes 
környezete, ugyancsak annak ökológiai megzavarása nélkül. 

-- A pihenés és üdülés zónáit természetes, féltermészetes területek közbeiktatásával el kell választani 
a városi lakóterületektől. Az üdülőterületek vonzó értékeit védeni, az üdülés, pihenés környezeti 
követelményeit érvényesíteni kell. 

-- A város természetes környezettel érintkező határai mentén átmeneti zónákat kell létesíteni, ahol a 
városi környezet és a természetes környezet rendezett módon átmenetet alkothat. El kell kerülni, 
hogy a határterületek a városi hulladékok illegális szemétlerakó helyei legyenek. 

-- Ki kell jelölni a természetes zónák területét, ahol a természetes (féltermészetes) környezet 
háborítatlansága megőrzendő. Biztosítani kell a biológiai és táji értékek védelme érdekében a 
Tisza és a Zagyva menti ökológiai folyosók fennmaradását. Az ökológiai folyosók területén csak 
környezetbarát rekreációs idegenforgalmi jellegű vagy kutató, ismeretterjesztő célokat szolgáló – a 
terület mai beépítés-mentességén alig változtató létesítmények telepíthetők. 

-- Meg kell akadályozni, hogy a természetes zónákban a vonalas létesítmények a tájat 
mozaikszerűen felszabdalják. A szabdalt területek előbb-utóbb elvesztik eredetiségüket, csökken 
az élővilág vitalitása. 

-- Az élővilág védelme érdekében – különösen az ökológiai folyosók sávjában – a műtárgyak 
kialakításakor figyelembe kell venni a vadon élő állatok mozgási irányait. A természetes környezet 
és a tájkép védelme érdekében a műtárgyakat, töltéseket tájba illő módon kell kialakítani. 

-- Törekedni kell az erdőterületek növelésére. El kell érni, hogy az erdőterületeken belül a közjóléti és 
védelmi erdők részaránya növekedjen.  

-- Elő kell segíteni, hogy a városi klímát javító védőfásítások a természetes ökológiai folyosókhoz (a 
Tisza és a Zagyva sávja) továbbá a város belterületi zöldfelületi rendszeréhez közvetlen 
csatlakozzanak. 

-- A belterületi zöldfelületeket összefüggő, biológiailag aktív rendszerré kell összekapcsolni. Az 
utcafásításokat is a rendszer részévé kell tenni. Az új lakóterületeken a közparkok számára 
földterületeket kell tartalékolni. 

-- Az élővizek partjainak természetes, féltermészetes állapotát fenn kell tartani, illetve beépítés-
mentességét a jogi szabályozás eszközeivel biztosítani kell (pl. a Holt-Tisza beépített rendszerén a 
telkeken belül). 

-- A külterületeket a termőföld, a táj védelme érdekében elsősorban a mező- és erdőgazdálkodás 
számára kell megőrizni. 

-- A mezőgazdasági területek hagyományos – történelmileg kialakult – tájhasználatát (a tanyás 
gazdálkodási módot) fenn kell tartani. 

-- Az ökológiailag érzékeny mezőgazdasági területeken (Alcsi-sziget, Holt - Zagyva környezete) 
előnyben kell részesíteni a biótermesztési technológiák alkalmazását. E területeken szorgalmazni, 
ösztönözni kell a tájgazdálkodásra történő áttérést. 

4. Szolnok kulturális, városépítészeti örökségét hordozó környezetét a rendezés során a lehető 
legnagyobb mértékben védeni kell.  
Ennek érdekében: 

-- A városrészekben a szerkezeti (hálózati) beavatkozásokat (áttöréseket, szabályozási szélesség 
bővítését) csak akkor szabad előirányozni, ha azok a lehető legkisebb mértékű átépítéssel és a 
hagyományos utcahálózat legcsekélyebb megbontásával járnak. 

-- A város történelmi magjában (pl. a Tisza-parti városrészben) a funkcióváltozások, ill. átépítések, 
építések, felújítások során meg kell őrizni a kialakult beépítési struktúrát, magassági viszonyokat (a 
városrész kialakult morfológiáját). 

5. A piaci környezethez igazodó, vállalkozást támogató, segítő településrendezést kell előirányozni. A 
korábbiaknál nagyobb mértékben kell figyelembe venni a tulajdonosi érdekeket. A rendezés eszközeivel 
ösztönözni, segíteni kell a környezethez illeszkedő vállalkozásokat. 
Ennek érdekében: 

-- Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási zónákat célszerű kijelölni a városkapuk térségében, 
illetve a városba bevezető utak mentén. 

-- „Zöldmezős” vállalkozási területeket kell kijelölni környezetkímélő és csúcstechnológiát alkalmazó 
innovációs központ(ok) és színvonalas környezetalakítású és megjelenésű ipari park(ok) számára, 
a vállalkozók szolnoki letelepítésének ösztönzésére. 

6. Szolnokot távlatban 72ezres lakónépesség fogadására kell alkalmassá tenni. Ennek megfelelően 
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a lakóterületeknek kijelölt, de még nem előkészített területeket ütemezni kell. Meg kell határozni azokat 
a lakóterületeket, amelyek igénybevétele, területelőkészítése csak az előre jelzett népességváltozáshoz 
képest pozitív irányú elmozdulás esetén engedhető meg.  
7. Törekedni kell arra, hogy az egyes városrészek közötti eltérő környezeti színvonal, ill. komfortosság, 
ellátottsági színvonal csökkenjen. 
Ennek érdekében:  

-- Javítani kell a lakásellátás színvonalát, választékát új, kertvárosi lakóterületek kijelölésével. 
-- Elő kell irányozni a lakótelepek rehabilitációját. 
-- Tovább kell javítani a közműellátottság színvonalát. 
-- Javítani kell a közúthálózat szerkezetén, elő kell segíteni az egyes városrészek jobb 

megközelíthetőségét. 
-- Ösztönözni kell a mainál területileg egyenletesebb intézményellátottságot. Biztosítani kell az új 

lakóterületeken, ill. a még be nem épített tömb-belsőkben az ehhez szükséges területeket. 
 
1.3.2 Rendezési feladatok (településfejlesztési koncepcióval, IVS-el összefüggésben) 
1. BELTERÜLETEK BŐVÍTÉSE, ILL KÜLTERÜLETI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK. 
Elsősorban a tervezett lakóterületek belterületbe-vonását kell szorgalmazni. A belterület-közeli 
gazdasági területek esetén a külterületi beépítésre szánt területi kijelölés elégséges. 
Belterületbe vonásra előirányzott területek: 

-- Távlatban, a népesség tendenciák megváltozása esetén az Alcsi városrészben a volt szovjet 
laktanyától keletre eső, ma mezőgazdasági területek lakóterületi célokra. A bevonás feltétele az 
Alcsi városrészben meglévő jelentős belterületi tartalékok kihasználása, továbbá az északi forgalmi 
út I. ütemének valamint az Üteg utca menti gyűjtőútnak a kiépítése; 

-- Az Alcsi - szigeti 4. sz. főút elkerülő úti csomópontjától nyugatra eső, ma mezőgazdasági területek 
– lakóterületi és intézményi célokra. A bevonásnak nincs különösebb feltétele; 

-- A Szandaszőlősi városrészben a Szabó Lőrinc u., Nagymező u. és a volt Tisza-gát közötti, jelenleg 
mezőgazdasági terület – lakóterületi célokra - A belterületbe vonás feltétele a tömbbelsős 
feltárások lehetőségének kihasználása. A terület hasznosítása a 442. sz. főút tervezett kiváltását 
követően lesz aktuális. Ez esetben az elkerülő út részben helyi célokra is igénybe vehető lesz; 

-- A Szandai - rétek déli belterületi határa és a külterületen áthaladó gázvezeték északi védőterülete 
közötti terület központi vegyes területfelhasználás céljára. 

-- A 091/1 hrsz. telek és környéke, (szemétlerakó közeli területek) kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági, egyéb gazdasági területek, valamint központi vegyes területek céljára. 

Belterületből történő kicsatolásra szánt területek: 
-- a déli iparterület térségében a Tószegi út, a 4. sz. főút és a Tisza által határolt rét, erdő. A kizárás 

után erdősítésre szánt terület. A kizárást egyrészt a Tisza árterülete, másrészt a nagy belterületi 
kihasználatlan iparterületi tartalékok indokolják. 

 
2. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS SZERKEZETE 
a) A város tervezett területfelhasználásának alapszerkezetét a természeti és a történelem során kialakult 
városszerkezeti adottságokból kell levezetni. 
Szolnokot a Tisza és a Zagyva, valamint a vasútvonalak öt városrészre tagolják: 

• a belső (belvárosi és tiszaligeti) 
• az észak-nyugati és a dél-nyugati 
• az északi 
• a keleti és 
• a dél-keleti 
városrészre.  

b) A Belváros Szolnok történelmi területe. Úthálózata, helyenként a beépítettség jellege erre utal. 
A Belvárosnak ezt a jellegzetességét meg kell őrizni, és korszerű módon továbbfejleszteni.  
A Belvárosban két fontos zónát területszervező tengelyként kell kezelni. 

-- Ady E. u. – Thököly út, valamint a 4. sz. főút közötti – a Zagyvától a vasútállomásig terjedő és a 
vasútállomás térségében tölcséresen szétnyíló főutak közötti tömböket Szolnok városközponti 
magjának kell tekinteni. 

-- A másik szervező zóna a Mártírok útja – Templom u. – Sóház u. és a Tisza közötti, zömében 
intézményterület. 
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El kell érni, hogy mindkét területszervező sávnak kiépüljön, a már meglévő elemek 
továbbfejlesztésével a belső hosszirányú gyalogos- és kerékpáros tengely. A városközpontban a 
Zagyva és a vasútállomás, a Tisza-parton a Zagyva-torkolat és a tervezett repülő múzeumterülete 
(Óállomás) között. 
A két gyalogos tengely összekapcsolását a Tisza-parti városrész utcahálózata biztosítaná – az a 
Tisza-parti városrész, amely történelmi hagyományainál fogva egyébként is a város legértékesebb 
területe. A legfontosabb összekötő elem a Szapáry út, melynek tervezett gyalogos szervező 
tengelyének folytatásában épült mega Tiszaligetre vezető gyalogos és kerékpáros Tisza-híd. 
Ezért is fontos, meghatározó feladat a Tisza-parti városrész teljes körű rehabilitációja. El kell érni, 
hogy a rehabilitáció kiterjedjen az épületek felújításán, esetleg funkcióváltásán túl a közterületek 
igényesebb kialakítására, a Tisza-partra kivezető utcák gyalogos üzletutcává alakítására és a 
zöldfelületek további gazdagítására, a díszvilágítás megvalósítására. Külön gondot kell fordítani a 
történelmi hagyományokat hordozó épületek, épületegyüttesek eredeti építészeti 
megformálásának megőrzésére, megújítására. 
A Tiszaliget közlekedési kapcsolatait javítani kell. A város legfontosabb rekreációs területei itt 
helyezkednek el. A főiskola fejlesztésével ez az igény, elsősorban a Belváros irányában fokozottan 
jelentkezik. Ennek érdekében: 
-- távlatban egyéb városi igényekkel összhangban lehetővé kell tenni a kétirányú gépkocsi 

megközelítést, anélkül, hogy az átmenő forgalmat generálna a rekreációs területeken. 
c) Az észak-nyugat, dél- nyugati városrész felhasználása erősen heterogén, a sokrétűséget enyhíteni 
kell.  
Ennek érdekében: 

-- Az egymást zavaró ipari és lakófunkciókat egymástól lehetőleg el kell választani. Az 
elválasztást, ha véderdősávval nem, az üzemi telephelyeken belül létesítendő védőfásítással 
kell megoldani. 

-- A déli iparterületen a 4. sz. főút elkerülő szakaszától délre új lakóterületet kijelölni nem szabad. 
Ugyancsak nem jelölhető ki új lakóterület az északi iparterület térségében (a Rékasi út és a 
Budapest-Debrecen vasútvonal közötti háromszögben). 
A déli városrészben a 4. számú főúttól délre az Ipari Park bővítését elő kell irányozni, mert a 
jelenlegi gazdasági terültek nagyrészt betelepültek. A bővítés iránya a Piroskai út folytatásában a 
Kiskunfélegyházi vasútvonaltó nyugatra eső mezőgazdasági terültek. A bővítés feltétele a külső 
közúti kapcsolatok kiépítése. 

Az észak-nyugati városrészben nagyon sok a kihasználatlan, alulhasznosított terület. Szolnok gazdasági 
területeinek jelentős bővítését ebben a városrészben lehet végrehajtani. Míg a dél-nyugati városrész déli 
területei a környezetet is szennyező ipari technológiák befogadására is alkalmasak, itt csak a 
környezetet nem terhelő gazdasági tevékenységek telepíthetők le, mert a városrész a leggyakoribb 
széljárás irányába esik. 
d) Az északi városrész kiépítését a lakótelepi fejlesztéseknek köszönheti. Itt a legfontosabb rendezési 
feladat a befejezetlenség felszámolása.  
Ennek érdekében: 

-- Szorgalmazni kell a közösségi területek, a városrészközpont és az intézményi alközpontok 
színvonalas környezeti kialakítását, az intézményi ellátás javítását. 

-- Komplex lakóterületi rehabilitációt kell előirányozni, melynek szerves részének kell tekinteni a 
lakókörnyezet rehabilitációját, és funkcióbővítését. 

-- A városrész elszigeteltségét oldani kell a városrészek közötti közlekedési hálózatok 
fejlesztésével. 

-- A városrész az M4-es autópálya megépültét követően a város kapujává fog válni. Ennek 
megfelelően fogadóterületek tartalékolásáról és kiépítéséről gondoskodni kell. 

e) A keleti városrész (Alcsi) a Belvárossal szoros kapcsolatban él, sok tartalék területtel rendelkezik.  
A tartalékterületek kihasználása érdekében: 

-- A lakóterületi fejlesztések egy részét ide kell koncentrálni. A volt laktanya és honvédségi 
gyakorlóterületek kihasználásával, városi, elsősorban telkes családiházas lakóterületi funkciók 
betelepítésével a funkcióidegen zárványokat fel kell számolni.  

-- A városrész kedvező földrajzi, természeti adottságait kihasználva rekreációs területek 
fejlesztését is elő kell irányozni. 
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-- A városrész az M4-es autópálya megépültével a második legfontosabb megközelítési irányba 
fog esni. Ennek következtében területet kell tartalékolni a városi fogadóterületek számára. 

f) A Belvárostól legtávolabb esik a Dél - Keleti városrész. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb 
rendezési feladat a városrészek közötti közlekedési hálózatok javítása.  

-- Az Alcsi szigeten a rekreációs és üdülési funkciók erősítését kell előirányozni. A terület további 
beépítettségét korlátozni kell. Lakóterületi bővítést a kedvező környezeti adottságok 
kihasználásával, de mérsékelt területi igénybevétellel szabad csak végrehajtani. Az Alcsi szigeti 
üdülőterület lakóterületi átsorolását elő kell irányozni, mert a kedvező környezeti feltételek 
következtében lakófunkció már spontán megjelent a terülten. Az átsorolás feltétele a 
szennyvízelvezetés megoldása, és a városi közlekedési hálózathoz való kapcsolódás javítása. 

-- Szandaszőlős Szolnok legnagyobb lakóterületi tartalékával rendelkezik. Rendezési feladatok a 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése mellett: 

• a tömbfeltárások folytatása. A meglévő lakóterületi tartalékok kihasználása érdekében a 
falusias telekszerkezet átalakítása. 

• a lakóterület déli belterületi határa mentén véderdő fásítást kell végrehajtani, és ezzel a 
várost körülölelő zöldgyűrű jótékony hatása mellet a déli belterületi fejlesztési 
lehetőségeket meg kell akadályozni. 

g) Az egyes területfelhasználási egységek megengedett legnagyobb beépítettségi sűrűsége és előírt 
közüzemi közművesítettsége az alábbi: 

a sajátos használat szerinti beépítésre szánt 
területfelhasználási egység  

a megengedett 
legnagyobb beépítési 
sűrűség 

a közüzemi 
közművesítettség 
előírt értéke jele megnevezése 

Ln nagyvárosias lakóterület 2,5 teljes 
Lk kisvárosias lakóterület 1,2 teljes 
Lke kertvárosias lakóterület 0,6 teljes 
Lf falusias lakóterület 0,5 részleges 
Vt településközponti vegyes terület 2,4 teljes 
Vi intézményi vegyes terület 3,0 teljes 
Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 2,0 teljes 
Gip zavaró hatású ipari gazdasági terület 1,5 teljes 
Ge egyéb ipari gazdasági terület 1,5 teljes 
Üü üdülőházas üdülőterület 0,8 teljes 
Üh hétvégi házas üdülőterület 0,2 részleges 
Kke kereskedelmi célú különleges terület 1,5 teljes 
Ki intézményi célú különleges terület 1,5 teljes 
Kho honvédelmi célú különleges terület 2,0 teljes 
Kh hulladék elhelyezésére szolgáló különleges terület 0,5 teljes 
Kkö közlekedési célokat szolgáló különleges terület 2,0 teljes 

 
3. LAKÓTERÜLETEK RENDEZÉSE 
a) Új lakóterületek számára kell fenntartani 

-- az Alcsi városrészben a Bimbó utcától keletre eső belterületi – ma mezőgazdasági hasznosítású 
földrészleteket (kertvárosias beépítés számára), 

-- az Alcsi-szigeti, a Tüzér-utcától keletre eső, távlati felhasználásra, tartalékterületeként kijelölt 
földterületeket (kertvárosias beépítés céljára). A jelenlegi üdülőterület lakóterületi átsorolását elő 
kell irányozni. 

-- a Széchenyi-városrészben a lakóteleptől északra, a belterületig húzódó területeket (kertvárosias 
beépítés számára), távlati felhasználásra, tartalékterületeként (kertvárosias beépítés céljára), 

-- Szandaszőlősön a Szabó Lőrinc és Nagymező u. és a régi Tisza-gát között belterületbe vonásra 
kijelölt földrészleteket, kertvárosias beépítés céljára,(A Szandaszőlősi lakóterület jelentős 
bővítésének feltétele a második Tisza-híd megépítése)  

-- továbbá a Pletykafalu déli peremén a jelenlegi MÁV-területet – kertvárosias beépítés számára. 
A távlati felhasználásra kijelölt tartalék lakóterületekre vonatkozó előírásokat a helyi építési 
szabályzatban kell rögzíteni, mint korlátozási előírásokat. 
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b) A meglévő lakóterületek intenzívebb hasznosítását kell előirányozni két módon 
• tömbbelsők feltárásával, 
• átépítéssel. 

-- Tömbbelsők feltárásával intenzívebben hasznosítható lakóterületként kell kijelölni 
• a déli iparterületi városrészben a Sashalmi út környékét, 
• Szandaszőlősön a Gátőr u. – Vörösmező u. – Nagymező u. – belterületi határ közötti 

tömbbelsőket, 
• Szandaszőlősön a Nagymező utca, Veres Péter utca közé eső tömbbelsőt, 
• Szandaszőlősön a Kiss János utca és Krúdy Gyula utca közé eső tömbbelsőket. 

-- A jelenleg kialakult épületmagasság és beépítési % növelésével intenzívebben hasznosítható 
lakóterületként kell kijelölni 

• a Szántó krt. áttörésével érintett lakótömböt és környékét, 
• a Csokonai utca és a Pozsonyi út két oldalát, 
• a Városközpont II. területét (Ady E. út – Baross G. út – Dr. Elek István utca és a 

Kápolna utca közötti tömbökben), 
• a Jókai utca, az Arany János utca, a Dózsa György út és a Somogyi Béla utca menti 

tömböket, 
• a Rákóczi út környékét, 
• a Széchenyi-városrészben a lakótelep korábban tervezett 4. negyedében. 

-- A Belváros átépülő, városiasodó területein (Rákóczi út és környéke, Pozsonyi út, Csokonai utca 
környéke, a Jókai utca, Arany János utca, Dózsa György út menti ingatlanok) az átépülés 
drasztikus (törésszerű) változásait el kell kerülni, a korábbi szabályozás által megengedett 
épületmagasságot mérsékelni kell. 

-- Szandaszőlős központjában már korábban kialakított területek az előzőekben említett kategóriák 
egyikébe sem tartoznak, hiszen nem újonnan kijelölt lakóterületről, de intenzitás növelésről sincs 
szó. Ezért e területet külön említjük meg. (Aba Novák Vilmos utca és Ferenczy K. u. közé eső 
területek – amelyek kisvárosias beépítés számára kerültek kijelölésre már korábban.) 

c) Fokozatos rehabilitációt kell előirányoznia jelenlegi intenzitás megtartása mellett 
• a Tisza-parti városrészben komplex, értékmegtartó és növelő rehabilitáció végrehajtása 

az elkövetkezendő évtized kiemelt feladata. A területre részletes vizsgálatokkal 
megalapozott rehabilitációs terv készítése szükséges; 

• a déli városrészben a Hullám utca környékén, ahol a múlt századi utca és 
telekszerkezet szinte változatlan formában fennmaradt. A fokozatos rehabilitáció 
különösen a Tisza közelsége miatt a területet felértékelheti; 

• a déli városrészben a Zápor utca környékén. A lakóterület utca- és telekszerkezete 
szintén a múlt században alakult ki. A fokozatos rehabilitáció ugyancsak a terület 
felértékelődésével járhat – bár kétségtelen, hogy a terület környezeti adottságai a 
Hullámutcai lakótömbökénél kedvezőtlenebb; 
 

d) Átépítés szükséges a Törteli utca és a Motor utca szlömös terültén. 
-- A jelenlegi telekstruktúra átalakítása és új lakóterületi viszonyok megteremtése a feladat.  
-- Ezzel párhuzamosan a mélyfekvésű, elhanyagolt, illetve használaton kívüli terültek rekultivációját 

is elő kell irányozni, annak érdekében, hogy kulturált lakókörnyezet alakulhasson ki. 
 

e) A lakótelepek fokozatos rehabilitációjával kell számolni. 
-- A rehabilitációnak ki kell terjednie a lakóépületek műszaki felújításán túl elsősorban a 

lakókörnyezet köz- és nem közterületeinek felülvizsgálatára, a mai úszótelkek és közparkok 
arányainak módosítására és az így kialakított építési telkek felhasználásának, beépítésének 
részletes szabályozására. Ez utóbbi keretében jogi lehetőséget kell teremteni a lakóépületek 
földszinti szintterületeinek bővítésére, a tető beépíthetőségére, a loggiák, erkélyek, lakások 
bővíthetőségére, összevonására stb. Az utóbbi években megindult rehabilitációs feladatokat 
folytatni kell. 

-- A további rehabilitáció során meg kell oldani az igényelt (előírt) garázsok látvány- és 
környezetvédelmi követelményeket is kielégítő telepítését. 

-- A lakótelepeken belül a közparkok mainál igényesebb kialakításáról és fenntartásáról 
gondoskodni kell. 

-- A lakótelepek elhelyezkedésüktől függően különböző mértékű rehabilitációt igényelnek: 
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• a Széchenyi-városrészben elsődleges feladat a lakáskínálat bővítése, a lakótelepi jelleg 
kertvárosi, kisvárosi karakterű kiegészítése, azaz új területek előkészítése, 

• a Tallinn-városrészben az épületek felújítása és helyenként a szintterület bővítése a 
legsürgetőbb feladat, 

• az építési telkek kialakításának és a magánerő rehabilitációs célú mozgósításának 
leginkább a Zagyva-parti lakótelepen van realitása, 

• a vasútállomás előtti József A. lakótelep műszaki állapota a leginkább elfogadható. Itt a 
földszinti szintterületek közösségi célú intézményi átalakítása, bővítése, funkcióváltása 
az elsődleges feladat. 

f) Az újonnan kijelölt lakóterületeken az intézményi ellátás egy része a lakótelken magánvállalkozás 
keretében valósul meg. Az alapfokú intézményellátás tartalékterületeit biztosítani kell, kivéve a 
Széchenyi-lakóteleptől északra kijelölt kertvárosias területet, ahol a lakótelep alapfokú ellátottsága az 
átlagosnál magasabb szintű és a terület igényeit is kielégíti. 

 
4. ÜDÜLŐTERÜLETEK, PIHENÉSI CÉLÚ KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYTERÜLETEK RENDEZÉSE 

-- A rendezési terv készítése során biztosítani kell, hogy az üdülőterületek elsődlegesen a pihenés 
zónái lehessenek. El kell különíteni a csendes pihenési zónákat a zajosabb idegenforgalmi 
hasznosítású területektől. 

-- Meg kell akadályozni, hogy az üdülőterületek, kiskertek további terjeszkedésével a Holt-Tisza és a 
Holt - Zagyva partja teljes hosszában beépüljön. 

-- Pihenési célú intézmények számára kell tartalékolni a Tiszaliget jelentős részét – a jelenlegi 
közparkok megtartása mellett. 

-- A Tisza árterületére eső volt zártkertek kiskert célú hasznosítását fokozatosan fel kell számolni, ill. 
annak erdőhasznosítását kell ösztönözni (támogatni), a nagyvízi levonulási sávval kapcsolatos 
előírások figyelembevételével. 

-- A Budapest-Debrecen vasútvonal és a Kecskemét-Szolnok vasútvonal között kialakult 
üdülőterületek visszaminősítését kell előirányozni. A kis kertes mezőgazdasági jellegű használat 
fennmaradt. A terület közlekedési kapcsolatai nem fejlődtek, illetve gazdaságosan nem 
fejleszthetők. A vasútvonalak mentén védőfásítási kötelezettséget kell előírni. Javítani kell az 
üdülőterület közúti megközelíthetőségét. 

-- A Paprika u. menti üdülőterület környezete szennyezett és egy része a bűzös, fertőzésveszélyes 
védőterületbe esik. A földrészletek beépíthetőségét szabályozási eszközökkel mérsékelni kell. 

-- Új rekreációs területet lehet kijelölni a Milléri csatorna környékén, az üdülőházas üdülőterületek, 
rekreációs intézmények, közparkok számára. A rekreációs terület bővítési területére a részletes 
fejlesztési programok ismeretében szabályozási tervet kell készíteni. 

 
5. KÖZPONTI VEGYES ÉS NEM PIHENÉSI CÉLÚ KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYTERÜLETEK RENDEZÉSE  

-- A városba érkezés fontos pontjain a város szerepköréhez, kultúrájához, hagyományaihoz méltó 
építészeti és funkcionális környezetet kell kialakítani. Ennek érdekében a városkapuk kiépítésének 
lehetőségét biztosítani kell 

• a 32. sz. útról érkezve a Nagysándor József és Abonyi út csomópontjának térségében, 
• a 32. sz. útról érkezve a Nagysándor József út csomópontjában, illetve a Széchenyi-

városrész Széchenyi I. krt.-i bejáratánál, 
• Besenyszög felől érkezve a vasúton átérve, a tervezett északi körút térségében (a 

Besenyszögi városkapu az M4 kiépítése után válik fontos ponttá), 
• a 4. sz. főúton érkezve az Alcsi-szigeti bejáratnál, 
• a 4 sz. főúton érkezve a 32. sz. főútleágazásánál 
• a 442. sz. főút felől közelítve a Belváros felé a Szandai-réten tervezett szabadidő-

központ térségében, 
• a Tószegi út felől, illetve a 4. sz. főúton érkezve a déli iparterületen a Gyökér u. – Csaba 

u. környékén. 
-- A Belvárosba ékelődő iparterületek funkcióváltását, illetve a használaton kívüli területek intézményi, 

hasznosítását fokozatosan elő kell segíteni, elsősorban 
• a Százados utca menti telephelyeken (Üvegtechnika, stb.), 
• a Mártírok útja menti (Malomipari Vállalat), 
• a Meder utcai (Tejipari Vállalat, KÉV Metró stb.), 
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• egyéb üzemi telephelyeken, ahol kereskedelmi, szolgáltató, idegenforgalmi hasznosítás 
megjelenése a kívánatos. 

-- A volt laktanya-, illetve korábban katonai célokat szolgáló területeket, épületeket, továbbá a 
felszabaduló vasútterültek kisebb részét elsősorban intézményi vagy intézményi-lakó, illetve 
szolgáltatóipari célokra kell hasznosítani. Ilyen területek 

• a Thököly út menti volt laktanya, 
• a MÁV teherpályaudvar használaton kívüli területei. 

-- A Körösi úti temető ravatalozójának megépítésével és a bejárati területek rendezésével, illetve a 
több kisebb temető megtartásával (a változó temetkezési szokásokat is figyelembe véve) nem 
indokolt, hogy új temető létesüljön. A korábban kijelölt temetőt az Alcsi-városrész 
intézményterületeként (elsősorban városi rekreációs célokra) kell tartalékolni. 

 
6. GAZDASÁGI (IPARI, KERESKEDELMI) TERÜLETEK RENDEZÉSE 

-- A környezetet erősen terhelő üzemek számára a 4. sz. főúttól délre eső ipari területeket, a 
környezetet nem terhelő, védőtávolságot nem igénylő üzemek számára a 4. sz. főúttól északra eső 
ipari területeket kell kijelölni. 

-- A kialakítandó ipari gazdasági területeket a rendezés módja és ütemezése szerint három 
területegységre kell tagolni: 

• a dél –nyugati városrészben a Piroskai úttól északra fekvő, ipari telephelyek 
rehabilitációt igényelnek; 

• a Piroskai úttól délre fekvő külterületi földrészletek, „zöldmezős” iparterületek 
alakíthatók ki; 
• ugyancsak „zöldmezős” iparterületek alakíthatók ki az észak-nyugati városrész ma még 
beépítetlen belterületein  

A zöldmezős iparterültek kialakításánál a földterülteket csak ütemezetten szabad igénybe venni, a 
ténylegesen felmerülő igények alapján.  

-- A használaton kívüli vasúti terülteken, a Thököly úti volt laktanya terültén és a déli Szolnoki Ipari 
Park, valamint a volt szemétlerakó környékén kialakuló Ipari Park terültén innovációs központok 
kialakulására kell törekedni. 

-- Az innovációs központokat magas (fejlett) technológiákat és magas szellemi hátteret igénylő, a 
helyi gazdaság megújulását segítő tevékenységek és az azt kiszolgáló intézmények telepítésére, 
pihenőparkok létesítésére kell alkalmassá tenni. A terület kiépítését fejlesztő társaság 
közreműködésével, magas környezeti értékű terület-előkészítéssel kell vonzóvá tenni. 

-- A MÁV teherpályaudvar felszabaduló területeit elsősorban logisztikai központi célokra kell 
hasznosítani. A vasúti területfelhasználás alól kivont területeket a városi területekbe be kell 
illeszteni. Ki kell építeni a szükséges közlekedéshálózatokat, úgy hogy a korábbi zárvány jelleg 
oldódjon. Külön gondot kell fordítani, hogy a területen keletkező többlet gépjármű forgalom ne a 
lakó és közösségi célú területeket terhelje. 

-- A Thököly út menti volt laktanya területének nagyobb részét gazdasági területként lehet 
hasznosítani. 

-- Az M4-es autópálya megépítésével a Thököly út menti gazdasági telephelyek számára kedvező 
külső közúti kapcsolat fog létrejönni. Ezért a bevezető út mentén további gazdasági területek 
kiépítésére igény fog jelentkezni. Az igény befogadására új gazdasági terültek kijelölésére lesz 
szükség, a kevésbé jó termőképességű mezőgazdasági terültek felhasználásával., 

 
7. ZÖLDFELÜLETEK, ERDŐK RENDEZÉSE 

-- Szolnok elsődlegesen pihenési célokat szolgáló zöld- és erdőterületei Tiszaliget, Alcsi-városrész és 
a Tisza közötti zöldfelületek, valamint a Széchenyi-városrész északi határához kapcsolódó 
közjóléti erdők. A rendezés során e területeket növelni kell. A fejlesztés iránya a Tisza és a Zagyva 
vonala. 

-- A várost határoló és a belső, városi zöldfelületeket új zöldfolyosók létesítésével összefüggő, 
biológiailag aktív rendszerré kell fejleszteni. Zöldfolyosót kell kijelölni 

• a város nyugati határán a Széchenyi-városrész északi erdőfelületei és a 40. sz. főúttól 
délre eső erdőfoltok között, 

• az utóbb említett erdők, a temető és a Tisza között, 
• a cukorgyári területektől délre a 4. sz. főút mentén a Tiszáig, 
• a város keleti határán az Alcsi-városrésztől északra és keletre a Tiszáig, 
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• az élő Tisza és a Holt-Tisza között,  
• az Alcsi-szigeten a beépített terültek és az élő Tisza között, 
• a Holt Tisza partjai mentén. 
• a Zagyva hullámterében. 

-- A zöldfelületi rendszer része a kertvárosi telkek zöldfelülete. Felvilágosító munkával elő kell 
segíteni, hogy legalább a zöldfolyosóba eső kertvárosi telkeken egyre inkább a biokertészkedés 
váljon uralkodóvá. A zöldfolyosó szempontjából fontos kertvárosi területek: 

• a Sefcsik-telep 
• a Kertváros 
• Szandaszőlős 
• Pletykafalu és 
• a Pletykafalutól délre fekvő üdülőtelkek. 

-- Szorgalmazni kell, hogy az utcák fásításával a biológiailag aktív felületek növekedjenek. Ennek 
érdekében nemcsak a telepítendő fák számát kell növelni, hanem egyre nagyobb területre 
kiterjedően el kell érni, hogy a villamos légvezetékek felváltása földkábelre mielőbb megtörténjen 
(I. ütemben a teljes Belvárosra kiterjedően, ezen belül is a Rákóczi út környékén). 

-- A belterületi határ mentén összefüggő védő zöldgyűrűt kell kialakítani. A zöldgyűrű egy része telken 
belül kötelezően előírt fásított telekrész is lehet. 

 
8. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK RENDEZÉSE 

-- Hagyományos, kertes tanya-gazdálkodásra alkalmas kistanyás (Mezőgazdasági általános 1.) 
területként kell kijelölni: 

• a Besenyszögi út menti 
• a 32. sz. főút - Újszászi vasút közötti tenyőszigeti földterületeket, ahol viszonylag kis 

teleknagyságú területeken (3-6000 m2) folytatható a tanyás gazdálkodás. 
-- Nagytanyás gazdálkodásra alkalmas (Mezőgazdasági általános 2.) területként kell kijelölni 

• a Zagyva és a 40. sz. főút közötti 
• az Eresztő-halmi 
• a Szelei-dűlő menti 
• a Hegyes-halmi 
• a Kistófenéki 
• a Fekete-halmi 
• a Katona-kúti 

földterületeket, ahol nagyobb kiterjedésű földrészleteken (min. 20 000 m2) nagytanyás 
gazdálkodás folytatható. 

-- Szórványtanyás gazdálkodásra alkalmas (Mezőgazdasági általános 3.) területként kell kijelölni 
• a Zagyván túli 
• az Újszász - Kecskemét vasútvonaltól nyugatra eső és 
• a tenyőszigeti 

földterületeket, ahol a kedvezőtlen mezőgazdasági adottság miatt csak nagykiterjedésű földterületen 
(min. 100 000 m2) folytatható gazdálkodás. 
--Mezőgazdasági kertes területként kell lehatárolni 

• a malomszegi, 
• az Alcsi-szigeti 
• volt zártkerteket, valamint 
• az Alcsi-szigeti, a 4. sz. főúttól északra eső területeket. 

-- Ökológiai szempontból a kiemelkedő táji-természeti értékek és az élővizek védelme miatt 
különleges mezőgazdasági területként kell szabályozni 

• a Zagyva-ártér és a Holt - Zagyva által közrezárt területeket 
• a Tisza árterületének külterületi szakaszát 
• az Alcsi-sziget kijelölt kiskerteken kívüli területeit. 

-- A Milléri-főcsatorna melletti halastórendszer természetet kímélő használatát – az élővilág védelme 
érdekében – biztosítani kell. 

 
9. TÁJ, TERMÉSZETVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

-- Helyi jelentőségű természetvédelmi területté kell nyilvánítani 
• a Tisza hullámterét, 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
21 

 

• a Zagyva hullámterét, 
• a Holt - Zagyvát és az általa bezárt malomszegi területet, 
• az Alcsi – Holt-Tiszát, 
• a Milléri-főcsatorna menti halastavakat. 

-- Védőtávolságokat, illetve védőterületeket kell meghatározni 
• a szennyvíztisztító, 
• a gázfogadók, 
körül 
• a repülőterek felszálló sávjában, 
• a vasútvonalak kül- és belterületi szakasza, 
• az országos főúthálózat külterületi szakasza, 
• a védőtávolságot igénylő közművezetékek, 
• az árvízvédelmi töltések 
• a folyó- és állóvizek külterületi szakaszai  
mentén. 
 

10. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK VÉDELME 
-- Meg kell őrizni az egyes városrészek eltérő kedvező, ill. történelmi értéket hordozó városépítészeti 

arculatát. Ilyen jellegzetes városrészek: 
• a Tisza-parti városrész, 
• a Rákóczi út és környéke, 
• az Ady E. u. – Baross G. út – Kápolna utca – dr. Elek I. u. közötti városközpont-terület, 
• a Thököly út és a Báthory I. utca – Csokonai utca és a Szántó körút közötti tömbök, 
• a Gutenberg tér, Szent István tér és a Művésztelep környéke, 
• a Vágóhíd u. és környéke, valamint 
• a Zápor u. és környéke, 
• a Sefcsik-telep, 
• a Kertváros, 
• a Tiszaliget. 
 

-- Az Országos Területrendezési Tervet jóváhagyó törvény értelmében ki kell jelölni a településkép 
védelmi területet, melynek az országos és helyi védelem alá vont területek összefüggő 
környezetére kell kiterjednie. 

 
11. KÖZLEKEDÉS, KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

-- A város gyűrűs hálózati rendszerét ütemezve kell továbbfejleszteni. Az ütemezést úgy kell 
végrehajtani, hogy a távlati fejlesztés lehetősége megmaradjon. 

-- Fontosabb új főutat kell kijelölni. 
• városi főforgalmi út nyomvonalaként a Csáklya utcai új Tisza-híd – Csáklya utca – 

Temető utca – József Attila utca – Nagy Imre körút – Mátyás király út –a Budapest-
Debrecen vasútvonal déli oldalán, a Rékasi felüljárótól kezdődően – új Zagyva híd – 
Budapest-Debrecen vasútvonal déli oldalán – a Mester utcai volt laktanya északi határa 
mentén, a Tüzér utca és az új keleti Tisza-híd közötti nyomvonalon 

• a város nyugati részén a 32. sz. főút és a déli iparterület között, teherforgalmi útként, a 
Barázda utca és a Tiszakécskei vasútvonal keleti oldalán; 

• Szandaszőlős térségében a 442. sz. főút elkerülő szakaszaként; 
• a Dr. Sebestyén Gy. körút meghosszabbításában az Alcsi-városrész megközelítésének 

javítására, illetve nagyobb távlatban egy keleti Tisza-híd megépítése esetén a 4. sz. 
főút gyors elérhetősége érdekében. 

-- Új gyűjtő utat kell kijelölni 
• a Széchenyi-városrészben az újonnan tervezett kertvárosi területek feltárására, 
• az északi iparterületen az innovációs központ megközelítéséhez, 
• a déli iparterületen a Kőrösi út és a Piroskai út összekötésével a Tószegi út 

tehermentesítésére, 
• a rekultivált szemétlerakó térségében kiépítendő ipari park távlati teherforgalmának 

levezetésére a Nagysándor József út és a 32. sz.- ú (volt 4.sz-u ) főutak összekötésével 
 (az Újszászi út és volt TSZ major magánútjának felhasználásával). 
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-- A főút- és gyűjtőút-hálózat szabályozási területének kijelölésekor a meglévő telekhatárokat, 
beépítési vonalakat lehetőleg tiszteletben kell tartani. A szükséges közterületi 
telekszabályozásokat fokozatosan, az építési igényekkel összekapcsoltan kell végrehajtani. 

-- A főutak mentén kijelölt gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek feltárására a gazdasági 
területen belül szervízutakat kell kiépíteni. 

-- Az újonnan beépítendő területeken a fő- és gyűjtő utaknál az OTÉK szerinti, a kiszolgáló utaknál a 
14,0 m-es szabályozási szélességet biztosítani kell. 

-- Jelentős gyalogúthálózat-fejlesztést kell előirányozni. A Tisza-parti sétány és a városközpont 
főgyalogútjának kelet-nyugati irányú meghosszabbítása mellett területileg kiterjedt gyalogos 
zónákat kell létrehozni 

• a Tisza-parti városrészben és 
• a Városközpont II. ütemben (Kápolna utca – Dr. Elek I. u. közötti tömbökben). 

A Tiszavirág híd folytatásaként gyalogos és kerékpár utat kell kijelölni az árapasztó csatornán 
átvezető híd építésével a bevásárlóközpont megközelítése érdekében. 

-- Kerékpárutat kell kijelölni 
• a Tisza-part és a Zagyva-part mentén 
• a vasútállomás és a városközpont 
• az ipari területek és a városközpont 
• Szandaszőlős és a városközpont 
• a Széchenyi-városrész és a városközpont 
között. 

-- A városon belül közlekedési alközpontokat kell kialakítani, ahol a tőmegközlekedési létesítmények 
mellett a szolgáltató, kereskedelmi létesítmények is kapjanak helyet. Vizsgálni kell a vasútterületek 
távlatban sem kihasznált területeinek felszabadíthatóságát, vállalkozási célú hasznosíthatóságát. 
Ilyen területek: 

• a teherpályaudvar egy része, 
• a Pletykafalu alatti keskeny sáv, 
• a Partoskápolna feletti, iparterületbe ékelődő területek, 
• a MÁV Járműjavító Temető u. és Körösi úti sarka. 

-- A teherhajózás fejlesztése a tiszai vízlépcsők sorsától függ. A vízlépcsők sorsa még nem dőlt el. A 
medencés teherkikötő helybiztosítására a döntésig területet kell biztosítani a déli iparterületen, a 
közigazgatási határ, Tószegi út környezetében. 

 
-- Jelenleg a sportrepülőtér kismértékű fejlesztésével számolni kell. Alkalmassá kell tenni 1100 m-es 

felszálló paramétereknek megfelelő forgalomra (kereskedelmi célú szállításokra, idegenforgalmi-
üzleti kisgép-forgalomra). A bővített funkciónak megfelelően kell a védőterületeket meghatározni. A 
szolnoki katonai repülőtér polgári hasznosítását kezdeményezni kell és vizsgálni kell az ezzel 
összefüggő környezeti hatásokat és beépítési korlátozásokat. 

 
12. KÖZMŰVEK 
 Szolnok és 7 szomszédos település (Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Tószeg,Szajol 

Rákóczifalva, Rákócziújfalu) vízszükségletét a Felszíni Vízkivételi Mű látja el. A tervezett lakóterületek  
és iparterületek fejlesztéséhez elegendő tisztított víz áll rendelkezésre a tervezett technológia- 
fejlesztéseredményeképpen (az ivóvíz minőségének javítására technológiai fejlesztést hajtottak 
végre). 

 A vízellátás fő gerinchálózata ma sugaras szerkezetű. A területfejlesztésekhez kiépítendő 
gerinchálózatok nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy azok a sugaras szerkezet körvezetékes 
rendszerű hálózattá történő átalakítását szolgálni tudják. 

 A Tisza vízminőség-javítása érdekében kiépített szennyvíztisztító szárazidei névleges kapacitása 
32 000 m3/nap és hidraulikai kapacitása (csapadék esetén) 40 000 m3/nap. A telep nemcsak Szolnok, 
de további 13 település szennyvizeit is fogadja. Kapacitásának kihasználása érdekében szorgalmazni 
kell további ingatlanok rákötését. A területfejlesztések során a keletkezett szennyvizeket elválasztott 
rendszerű csatornahálózaton keresztülkell elvezetni. 
A meglévő egyesített rendszerű csatornahálózat fokozatos szétválasztását és helyenként a 
hidraulikailag indokolt kiváltásokat kell végrehajtani. 
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 A város távlati villamosenergia-igényét a szolnoki OVIT alállomás biztosítani tudja. Különösen 
biztonságossá válik az ellátás, ha a tervezett 400 kV-os országos hálózat szolnoki fejlesztése 
megvalósul. 
A város délnyugati részében korábban megtervezett és már részben beépített Szolnoki Ipari Park 
területének, illetve a környezetében meglévő ipari létesítmények energiaigényének kielégítésére egy 
új 120/20 kV-os városi alállomás épült a Tószegi út és Kombájn utca sarkán. 

 Az új alállomás, mely alap kiépítésben 25MVA kapacitással rendelkezik, a tartalék helyre beépített 
25MVA transzformátorral 50MVA-re bővíthető. A gépek 40MVA-esre cserélésével a teljes kapacitás 
80MVA lehet. 
Az északi meglévő városi alállomás 2x20 MVA-es transzformátorát 2x40 MVA-re kell cserélni. A déli 
meglévő városi alállomás kapacitása megfelelő. 
A felsorolt energiahálózat-fejlesztéseket csak a konkrét igények jelentkezésekor szabad végrehajtani. 

 A külterületek megvilágításának színvonala városrészenként egyenetlen. Ki kell jelölni azokat a 
területeket, ahol a színvonal emelése szükséges, ill. ahol a városkép részeként díszkivilágítás 
létesítése indokolt lenne. 

 A város gázfogadója a távlati gázigények kielégítésére alkalmas 
 A jelenlegi távhő-ellátási körzetek mellett újak létesítése nem indokolt. 
 A távközlési ellátás vállalkozási alapon fog fejlődni. A rádiótornyok biztonsági övezeteit az 

ingatlanok felhasználásánál figyelembe kell venni. 
 A rádiótornyok biztonsági övezeteit nem jelöltük, ugyanis az építési övezeti tervlapon ábrázolt 

övezetekben a magassági előírásoknál figyelembe vettük a szükséges követelményeket. 
 
13. ÁRVÍZVÉDELEM 
 A KÖTIVIZIG elkészíttette Szolnok árvízvédelmi fejlesztési tervét. A szükséges intézkedések 

megtétele érdekében – védekezési területek biztosítására – a szabályozási tervet soron kívül 
módosítani kell a fejlesztési tervvel összhangban és a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 Az Üdülősor és Verseny utca közötti, távlatban rekreációs célokra kijelölt intézményterületek 
egészének, ill. a közpark területek egy részének árvízmentesítésére a későbbiekben külön 
tanulmánytervet kell készíteni, amely vizsgálja a műszaki megoldás mellett az optimális telek-
felértékelődéssel arányos költségráfordítás mértékét is. 

 Az árvízvédelmi fejlesztési terv szerint épültek át a fővédvonalak jelenlegi nyomvonalán a Tisza 
folyó jobb parti védvonalának egyes szakaszai, a Tiszaparti sétány parapetfala. Középtávon az ún. 
Szórópusztai töltésáthelyezés valósul meg. 
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1.5 SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERÜLETI MÉRLEGE (a határozat 4. sz. melléklete) 
 

Területfelhasználási egység megnevezése % [ha] 

L LAKÓTERÜLET 87,68 1418,8964 

LF falusias 2,65 42,8759 

LK kisvárosias 16,13 261,0835 

LN nagyvárosias  5,95 96,239 

LKE kertvárosias 62,95 1018,698 

V VEGYES TERÜLET 18,12 293,2409 

VT településközponti 6,09 98,4862 

VI intézményi 12,03 194,7547 

G GAZDASÁGI TERÜLET 93,62 1514,9459 

GIP zavaró hatású ipari 29,63 479,5202 

GKSZ kereskedelmi, szolgáltató 14,72 238,2578 

GE egyéb ipari 49,26 797,1679 

Ü ÜDÜLŐTERÜLET 7,12 115,1608 

ÜÜ üdülőházas 0,62 10,0108 

ÜH hétvégi házas 6,50 105,15 

K KÜLÖNLEGES TERÜLET 62,22 1006,9392 

KI különleges intézményi 16,52 267,2911 

KH hulladék elhelyezési és kezelési 2,62 42,363 

KB bányászati célokat szolgáló 0,59 9,5769 

KHO különleges honvédelmi 37,32 603,9133 

KKE különleges kereskedelmi 0,63 10,1196 

KOL különleges légi 2,36 38,1647 

KKÖ különleges közlekedési 2,19 35,5106 

K KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 52,28 846,027 

KÖ általános közúti  39,73 642,9005 

KÖV vasúti 12,55 203,1265 

Z ZÖLDTERÜLET 9,08 146,8954 

E ERDŐTERÜLET 186,09 3011,447 

M MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 603,09 9759,3715 

MÁ általános extenzív 533,44 8632,3387 

MKO korlátozott funkciójú 56,45 913,515 

MK kertes 13,19 213,5178 

V VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 38,34 620,4214 

VGA vízgazdálkodási terület 11,24 181,9531 

VGV vízfelület 27,10 438,4683 

    1157,64 18733,3455 
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1.6 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSÁNAK EREDMÉNYE 
(a határozat 5. sz. melléklete) 

 

A területrendezési tervekkel való településrendezési tervi összhangot a 6. fejezet részletesen kifejti. E 
helyen összefoglalóan mutatjuk be a vizsgálati eredményeket.  
 

A megyei térségi területfelhasználás és a településszerkezeti terv területfelhasználásának való megfelelését igazoló táblázat  
MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
térségi területfelhasználása Szolnok közigazgatási területén ha 

TELEPÜLÉS-
SZERKEZETI TERV 
területfelhasználási 
egységeinek területe 
ha 

tervben  
szereplő 
ha 

követelmény, a szükséges települési 
területfelhasználási egység területére 
ha 

összesített 
követelmények 
a településszerkezeti 
terv felé ha 

er
dő

 
ga

zd
ál

ko
dá

si
 té

rs
ég

 

m
ez

őg
az

da
sá

gi
 té

rs
ég

 

ve
gy

es
 té

rs
ég

 

ví
zg

az
dá

lk
od

ás
i t

ér
sé

g 

az
 e

rd
őg

az
dá

lk
od

ás
i  

té
rs

ég
 m

in
. 8

5%
-a

 te
le

pü
lé

si
 e

rd
ő 

te
rü

le
tfe

lh
as

zn
ál

ás
i e

gy
sé

gb
e 

es
se

n 

a 
m

ez
őg

az
da

sá
gi

 té
rs

ég
 m

in
.8

5 
%

-a
 te

le
pü

lé
si

 m
ez

őg
az

da
sá

gi
 

te
rü

le
tfe

lh
as

zn
ál

ás
i e

gy
sé

gb
e 

es
es

se
n 

a٭
 v

eg
ye

s 
té

rs
ég

 m
in

.8
5 

%
-a

 
te

le
pü

lé
si

 m
ez

őg
az

da
sá

gi
, v

ag
y 

er
dő

 te
rü

le
tfe

lh
as

zn
ál

ás
i 

eg
ys

ég
be

 e
ss

en
 

a 
ví

zg
az

dá
lk

od
ás

i t
ér

sé
g 

m
in

. 
90

%
-a

 te
le

pü
lé

si
 v

íz
ga

zd
ál

ko
dá

si
 

te
rü

le
tfe

lh
as

zn
ál

ás
i e

gy
sé

gb
e 

es
es

se
n 

m
in

. ö
ss

ze
s 

er
dő

 

m
in

 m
ez

őg
az

da
sá

gi
 te

rü
le

t 

m
in

. v
íz

ga
zd

ál
ko

dá
si

 te
rü

le
t 

er
dő

te
rü

le
t 

m
ez

őg
az

da
sá

gi
 te

rü
lte

 

ví
zg

az
dá

lk
od

ás
i t

er
ül

et
 

1223,26 7239,83 3630,19 439,17 1039,86 6153,86 3085,66 373,29 2274,12 8005,26 373,29 3011,45 9759,37 620,42 

 
Megjegyzések:-- Szolnokon nincs természetközeli területbe sorolt terület. 

-- az összehasonlítást az OTrT-t jóváhagyó 2003 évi XXVI. törvény 6.§(3) bekezdése 
alapján történt.  

Tervezői nyilatkozat 
Mint a Szolnok településrendezési tervek felülvizsgálatát és 2015 évi részmódosítását készítő tervezők 
nyilatkozunk, hogy az általunk összeállított tervanyag összhangban van az Országos Területrendezési 
Tervvel és a Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési tervével, mind területfelhasználás, mind 
térségi infrastruktúra-hálózatok és építmények, mind térségi övezetek, mind a megyei tervhez 
kapcsolódó ajánlások vonatkozásában. 
 
 
Molnár Attila településrendező tervező  
 
Mezey András közlekedéstervező  
 
Kurcz Judit tájépítész 
 
2015. szeptember 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

natkozásába
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1.7 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSÁNAK EREDMÉNYE (a határozat 6. sz. melléklete) 
 

A 9/2007.(IV.3.) OTM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt, egyes területfelhasználási egységekhez 
tartozó értékmutatók szerint készült, melynek a szabályozási terv volt a tervi háttere. 

módosítási 
területek 

joghatályos terv szerinti állapot 2015 évi felülvizsgálat és módosítás 
szerinti állapot 

eredmény 
(aktivitási 
érték + -) terület ha érték-

mutató 
vizsgált 
érték 

terület ha vizsgálati 
érték-
mutató 

vizsgált 
érték 

 

Település 
egészén 
összesen 

18733,347 4,204 78748,538 18733,347 4,207 88804,497 +0,001 

A táblázat tanúsítja, hogy a felülvizsgálat és módosítás szerinti biológiai aktivitási érték nem csökkent. 
Megjegyzés: -- A részletes számítást az alátámasztó munkarész (8.1.7 fejezet) tartalmazza. 
 

 
 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SZOLNOK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (SZÉSZ) SZÖVEGES MELLÉKLETEI 
ÉS FÜGGELÉKEI 
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2.1 RENDELET 
 

 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 
12/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete 
a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről 

 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotásáról szóló 212/2013.(IX.26.) sz. 
közgyűlési határozatban meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya és mellékletei 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területére. 
(2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, 

épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, 
elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre 
hatósági engedélyt adni csak a jelen rendelet alapján lehet. 

2. § A jelen rendelet mellékletei: 
1. számú szöveges melléklet: A szabályozási tervlapon rögzített nem sajátos építési övezetek részletes 
előírásai 
2. számú szöveges melléklet: A választható építési előírás kategóriák táblázatos összefoglalása 
3. számú rajzi mellékletek: Érvényesség, belterület-külterület, közterület-nem közterület tervlapjai 

3/a Érvényesség 
3/b Belterület-külterület tervlapja 
3/c Közterület-nem közterület tervlapja 

4. számú rajzi mellékletek: Tilalmak és korlátozások tervlapjai 
4/a Közcélú építési és telekalakítás tilalom, és a tervezett szabályozási vonal miatti korlátozás  
4/b Változtatási tilalom  
4/c Nagyvízi meder tilalma, árvízmentesítésig szóló korlátozás 
4/d Felszíni vízvédelmi tilalom és korlátozás, víz látványvédelme miatti tilalom és korlátozás 
4/e Felszín alatti vízvédelmi korlátozás 
4/f Közművek védőterületei miatti korlátozás  
4/g Országos közutak védőterülete miatti korlátozás  
4/h Bűzös létesítmény védőterülete miatti korlátozás  
4/i Egyéb tilalmak és korlátozások (repülőtér védőterülete miatti tilalom és korlátozás, vasút 

védőterülete miatti korlátozás, HM terület miatti korlátozás, temetkezési korlátozás)  
5. számú rajzi mellékletek: Építési övezetek és övezetek tervlapjai 

5/a Építési övezetek  
5/b Övezetek  

6. számú rajzi mellékletek: Értékvédelem tervlapjai 
6/a Települési értékvédelem I. területi védelem  
6/b Települési értékvédelem II. helyi településkép védelem 
6/c Települési értékvédelem III. objektum védelem  
6/d Települési értékvédelem IV. utcakép-védelem 
6/e Régészeti védelem 
6/f Természetvédelem  
6/g Tájkép-védelem 

7. számú rajzi melléklet: Sajátos előírások területeinek tervlapja 
8. számú rajzi melléklet: Szabályozási tervlapok. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában: 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
30 

 

1. Állatkifutó: Az állatoknak mozgási lehetőséget adó bekerített, tágas térség (2,0x2,0 m-nél nagyobb területet 
elfoglaló) az állattartó építmény előtt. 

2. Elvi telektömb: A szabályozási tervlapon lehatárolt elvi terület, melyet meglévő lakótelepek esetében 
alkalmaz a szabályozási terv. A meglévő lakótelepek esetében az építési övezet előírásait e 
területre vetítve kell értelmezni. 

3. Építési karakter: Az építési övezetnek az építészeti karakterjegyeket hordozó előírás típusai. Az építési 
övezet első számjele jelöli a karakter típust. Ezek lehetnek: 
1-jelű belvárosi karakter  
2-jelű vegyes karakter  
3-jelű városi-zárt karakter  
4-jelű kertes karakterű  
5-jelű külsőségi karakterű  

4. Építési terület: Olyan telek, vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére 
szolgál. 

5. Extenzív területhasználat: A talaj természetes és az élőhely eredeti állapotát nem megváltoztató, kíméletes, 
vegyszer alkalmazását nélkülöző használat értendő. 

6. Gazdasági épület: A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
termékfeldolgozás és tárolás építménye. 

7. Háromszintes növényállomány: olyan fásított terület, ill. területsáv, ahol legalább egy nagy vagy közepes 
lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 m-ként és a 
többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel biztosított. 

8. Homlokvonal: A telek közterülettel érintkező határvonala. 
9. Hulladékudvar: Szelektív hulladékgyűjtésre kijelölt, zárt terület, ahol térítésmentesen helyezhetők el a papír, 

műanyag, üveg, fémdoboz hulladékok, valamint az elhasznált háztartási gépek, elektronikus 
berendezések, szárazelemek, fáradt olaj, és akkumulátorok. A hulladékok elszállításáról és a 
hulladékudvar tisztántartásáról rendszeresen gondoskodnak. 

10. Ikerházas beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol az építmények csak ikres építési helyen belül 
helyezhetők el. Az ikres építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy azt 
- vagy elő- és hátsókerttel, valamint egy oldalról oldalkerttel, 
- vagy hátsókerttel és egy oldalról oldalkerttel 
határos és szomszédos telek építési helyei az egyik oldalhatáron érintkeznek egymással. 

11. Irányadó jellegű szabályozás: A szabályozás városrendezési-jogalkotási tevékenység, amely az építéssel 
összefüggő jogokat, kötelezettségeket, továbbá ajánlásokat rögzíti. Az irányadó jellegű 
szabályozás ajánlás-jellegű és megtartása nem kötelező. 

12. Kialakult terület: Az építési övezetek csoportosításánál használt fogalom. Olyan építési övezetek, amelyek 
építészeti karaktere pozitív módon kialakult és ahhoz történő további igazodás, mint építés i 
előírás elfogadható. Ilyen helyen a normatív építési szabályozás kevesebb elemet tartalmaz, 
mint a nem kialakult területen. 

13. Kötelező erejű szabályozás (kötelező szabályozási elemek): A szabályozás városrendezési-jogalkotási 
tevékenység, amely az építéssel összefüggő jogokat, kötelezettségeket, továbbá ajánlásokat 
rögzíti. A kötelező erejű szabályozás megtartása kötelező. 

14. Közlekedési célú közterület: Az a közterület, amely általában gépkocsi-közlekedés célját szolgálja. De 
ilyen terület a gyalogos közlekedés célját szolgáló közterület is. 

15. Közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, 
amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart 
nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön 
szerződésben foglaltak keretei között–a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Közterület rendeltetése elsősorban: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

16. Melléképületek: A jelen rendeletben használt fogalom az épületek azon csoportja, melyek a rendeltetési 
előírásokban megnevezett építmények használatát kiegészítik, azoktól különállóan épülnek és 
nem minősülnek melléképítménynek. Melléképületek fogalma a 2-es karakterű építési 
övezetben nem értelmezhető egyértelműen – ezért ilyen karakterek előírásai között nem 
szerepel.  

17. Nem kialakult terület: Az építési övezetek csoportosításánál használt fogalom. Olyan építési övezetek, 
melyek vagy beépítetlenek, vagy az addig kialakult építészeti karakter jobbításra, illetve 
változtatásra szorul. Az utóbbi általában beépítési % és/vagy épületmagasság növelésével jár. 
Ilyen helyen a normatív építési szabályozás több elemet tartalmaz, mint a kialakult területen. 

18. Oldalhatáron álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol az építmények csak oldalhatáron álló építési 
helyen belül helyezhetők el. Az oldalhatáron álló építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, 
hogy az 
- vagy elő- és hátsókerttel, valamint egy oldalról oldalkerttel 
- vagy hátsókerttel, és egy oldalról oldalkerttel határos. 
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19. Ömlesztett anyagtároló: Az ömlesztett anyagtárolás céljára létesített olyan melléképítmény, amelynek 
területe 2,0x2,0 m alapterület és 2,5 m magasságot meghaladja. 

20. Rekreáció: Olyan rendeltetés, mely magában foglalja a turisztikai, vendéglátó és szabadidős, sport és 
azokat kiszolgáló funkciókat. 

21. Siló: Takarmány tárolására szolgáló, légmentesen elzárt tartály vagy verem. 
22. Szabadon álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol az építmények csak szabadon álló építési helyen 

belül helyezkednek el. A szabadon álló építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy az 
- vagy elő- és hátsókerttel, valamint mindkét oldalról oldalkerttel, 
- vagy hátsókerttel és mindkét oldalról oldalkerttel határos. 

23. Szabályozási elem: A rendelet előírásainak egységei (elemei). A szabályozási elemek csoportosíthatók 
témakörönként, illetve aszerint, hogy  

- szövegben rögzíthetők, 
- vagy csak rajzilag. 
Az előírásokat a SZÉSZ, az utóbbiakat a szabályozási tervlap. Az övezeti tervek a szöveges 
szabályozási elemek területi érvényességét rögzítik. 

24. Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között megengedett 
legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb szélessége, a közterület 
szélessége a nem közterületek között. 

25. Tanyaudvar: Mezőgazdasági területbe sorolt telken kialakított albetéttel elhatárolt telekrész, amelyet a 
mezőgazdasági művelésből kivontak. A tanyaudvaron az övezeti előírások szerinti építés 
engedélyezhető. Újonnan tanyaudvar csak tanyás mezőgazdasági területbe sorolt telken 
alakítható ki. 

26. Telek: Egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület. 
27. Telepszerű beépítési mód: A szabadonálló beépítési mód sajátos formája, ahol elvi építési engedélyezési 

tervben kell az építési hely határait tisztázni. 
28. Tetőtér-beépítés: Tetőtérben helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével 

új, többlet szintterület létrehozása. 
29. Telektömb: Nem közterületi telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület, vagy más 

beépítésre nem szánt terület határol. 
30. Úszótelek (meglévő): Az épület kontúrjával vagy attól általában 1,0 m-re meghúzott határvonallal határolt 

terület, melyet a tulajdoni lapra önálló helyrajzi számmal bejegyeztek, de általában nem felel 
meg az építési telek kritériumainak (pl.: a közterülettel való közvetlen kapcsolat, a telekméretek, 
a beépítettség mértéke stb. alapján).  

31. Védőterület, védősáv: A védelmet igénylő építmények védelmére és a környezeti károk mérséklésére 
szolgál. A védőterületet valamely építmény körül, míg a védősávot valamely építmény, objektum 
mentén kell kialakítani. Az előbbiek kiterjedését a védőtávolság határozza meg. 

32. Zártsorú beépítési mód: Olyan építési mód, ahol az építmények csak zártsorú építési helyen belül 
helyezhetők el. A zártsorú építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy az 
- vagy elő- és hátsókerttel, 
- vagy csak hátsókerttel határos és a szomszédos telkeken az építési helyek mindkét oldalhatár 
mentén érintkeznek egymással. 

33. Üzemi eredetű: Üzemi eredetű minden olyan levegő, ill. zajszennyezés, mely építményben folytatott 
kereskedelmi, szolgáltató, ipari, vagy egyéb gazdasági tevékenységből származik. A 
lakóépületek használatát szolgáló szokásos háztartási (fűtő, mosó, tisztító audiovizuális stb.) 
berendezések rendeltetésszerű működtetése jelen rendelet szempontjából nem minősül üzemi 
tevékenységnek. 

34. Tartalék lakóterület: A településrendezési tervlapokon feltüntetett lakóterületek, melyek csak a helyi építési 
előírásokban szabályozott feltételekkel építhetők be. 

 
3. A szabályozási elemek típusai, a szabályozási terv legkisebb területe 

 

4. § (1) A szabályozási terv, valamint a jelen rendelet szabályozási előírásai I. és II. rendű kötelező, valamint 
irányadó elemeket egyaránt tartalmaznak. 

(2) I. rendű kötelező szabályozási elemek 
-- az övezeti határok amennyiben területfelhasználási egység határával egybeesik. 
-- az I. rendű szabályozási területek, 
-- az általános közlekedési övezeten (az I. rendű közlekedési területen) belül a szabályozási tervlapon 

jelölt szabályozási elemek (úttengelyek, szabályozási szélességek stb.). 
(3) II. rendű kötelező szabályozási elemek 

-- a (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek (a II. rendű szabályozási területek és egyéb 
szabályozási elemek). 

(4) Az I. rendű, általános szabályozási elemek módosítására csak a településszerkezeti terv felülvizsgálata és 
módosítása keretében kerülhet sor. A II. rendű, részletes szabályozási elemek módosítása, belterületen 
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legalább a tömb egészére, külterületen az érintett területfelhasználási egységre kiterjedő szabályozási terv 
készítésével, vagy meglévő szabályozási terv módosításával történhet meg. 

(5) A szabályozási terv készítésére kijelölt területre eső I. rendű szabályozási elemektől történő kisebb 
mértékű eltérést (pontosítást) a szabályozási terv készítése során indokolni kell.  

(6) A szabályozási terv módosítását kezdeményezni  
a) beépítésre szánt területen, legalább a területfelhasználási egység területére és a közterületekkel 

határolt tömb területére, valamint legalább 5,0 ha területre  
b) beépítésre nem szánt területen a területfelhasználási egység területére 
kiterjedően lehet. 

 
4. Közterület és közhasználat elől el nem zárt terültek alakítására vonatkozó előírások 

5. § (1) A város területén közlekedési célra területet felhasználni, létesítményt elhelyezni csak az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletnek (a 
továbbiakban: OTÉK) és jelen rendeletnek megfelelően szabad. 

(2) A közutak számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet kell biztosítani. 
(3) Az építési területen belül csak a közút létesítményei és berendezései, közművek létesíthetők, illetve 

növényzet telepíthető. 
(4) Országos fő- és mellék utak szabályozási szélességének bővítése esetén, az esetenként felmerülő 

korlátozás kártalanítási kötelezettsége az országos utak kezelő szervezetét terheli. 
(5) Ha az egyes építési telkek megközelítése csak magánútról történik, akkor a magánutat a földhivatalnál be 

kell jegyezni. A magánút 9 és 20 óra között közhasználat elől nem zárható el. A magánút legkisebb 
szélessége 8,0 m. 

 
6. §(1) Minden közterületen kivágott fa esetén kötelező a kivágott fa törzsátmérőjével megegyező összátmérőnek 

megfelelő fa telepítése, 3-nál több fa telepítése esetén kertépítészeti terv alapján. (A törzsátmérő a talaj 
felett 50 cm magasságban értendő.)  

(2) Belterületen 
a) a 12-16 m közötti szélességű meglévő utcákban a közműlétesítmények függvényében, a tervezett 

utcákban pedig minden esetben legalább egyoldali, 
b) a legalább 16 m szélességű meglévő utcákban a közműlétesítmények függvényében, a tervezett 

utcákban pedig minden esetben legalább kétoldali 
fasor létesítendő. 

(3) A közterületi zöldfelületek (közparkok, fasorok, közlekedési területek zöldfelületei) növényállománya 
védendő. Ültetés, növénycsere, áttelepítés, fa csonkolása, esetleg kivágása csak kertészeti 
szakvélemény, kertépítészeti terv alapján végzett munkálatok során, illetve kertészeti fenntartás, felújítás 
esetén, vagy közvetlen baleset- (vagy élet-) veszély elhárítása érdekében és a fa biológiai pusztulása 
esetén történhet. 

(4) Közterületen csak fásított parkolók létesíthetők. 
(5) A szabályozási tervlapon jelölt közkertekben csak a pihenést szolgáló építmények helyezhetők el, és 

zöldfelületek alakíthatók ki. Épület nem telepíthető. 
 

5. Az épített környezet és településkép alakítására vonatkozó előírások 
7. §(1) A települési értékvédelmi tervlapok a város közigazgatási területén az alábbi települési értékvédelmi 

területeket és objektumokat jelölik: 
a) helyi településkép-védelmi (6/a sz. tervlap), 
b) helyi városszerkezet-védelmi (6/a sz. tervlap), 
c) helyi utcahálózat-védelmi (6/a sz. tervlap), 
d) helyi utcakép-védelmi (6/c sz. tervlap), 
e) régészeti érdekű (6/d sz. tervlap),,  
terlteket; 
f) objektumokat (6/b sz. tervlap),. 

(2) Az (1) bekezdés alatt felsorolt települési-értékvédelmi területeken és objektumok esetében Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletét 
is alkalmazni kell.  

 
8. § (1) A helyi településkép-védelmi terület előírásai: 

a) A városkép-védelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek és telkek 
sűrűsödési területeinek védőterületére terjed ki. 

b) A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és 
objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények 
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környezetbeillesztésére és a tervek készítésénél a környezetbeillesztés igazolására. Ennek 
érdekében 

ba) 1000 m² beépített épületterületet meghaladó, 
bb) a környező építmények épületmagasságát 25 %-ban meghaladó épületek estén a 

környezetbe való illeszkedést látványvédelmi tervben kell igazolni. 
c) A területen adótorony nem létesíthető. 
d) helyi városkép-védelmi területkörnyezetében a védelem alatt álló épülettel közvetlenül 

szomszédos új épület(ek) magasságának meghatározásánál a védett és az új épület 
homlokzatmagassága között 1,0 m-nél nagyobb különbség nem lehet. A tető hajlásszöge a 
védett épületével legyen azonos, kivéve, ha a területre készült sajátságos szabályozás 
másként nem rendelkezik. Minden tervezett átalakítás, illetve új építés terveit a Tervtanácshoz 
véleményezésre be kell nyújtani. 

(2) Helyi városszerkezet-védelmi területen a város szerkezete történelmi örökség, ezért az utcahálózatot, a 
beépítési módot (a beépített területek arányát és a telekosztások jellegzetességét) meg kell őrizni. Az 
eredeti telekosztás jellegzetességeit meg kell tartani. 

(3) A helyi utcahálózat-védelmi területen a meglévő utcahálózatot meg kell őrizni. Az utcák és a terek 
kialakult határai csak a szabályozási tervlapon jelölt mértékig módosíthatók. 

(4) A helyi utcakép-védelmi területen védett utcaképek esetében a térfalat alkotó épületek egységes stílusát, 
azok hangulati, esztétikai értékét kell védeni. Ennek érdekében  

a) az épületek utcai traktusát, homlokzatát lebontani csak indokolt esetben szabad, 
b) az épületek tetőterét beépíteni általában csak akkor szabad, ha az utcai tetőfronton tetőtéri 

ablak elhelyezését nem igényli, 
c) az épületek homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzat 

figyelembevételével szabad, 
d) a homlokzatok színezése a védett utcakép-szakaszra kiterjedő színezési terv szerint 

engedélyezhető, 
e) az épület földszinti portál-kialakítása, átalakítása, portálszínezése csak az épület teljes 

földszintjének egységes kezelésével lehetséges, 
f) az épület földszinti felújítása és használatváltozás esetén - amennyiben az utcai homlokzatot 

érinti - az utcaképhez nem illő portálokat ki kell cserélni, 
g) cégér, cégtábla csak az épület architektúrájához, formavilágához illeszkedő módon és 

igényes kivitelben engedélyezhető, 
h) a közműcsatlakozások, vezetékek, vonalas létesítmények, reklám-hordozók megjelenése 

általában kerülendő, azonban ha ez nem lehetséges, akkor az előbbiek csak az épületek 
architektúrájának sérelme nélkül, és csak esztétikus kivitelben, valamint a jelen rendelet 89. § 
előírásainak figyelembevételével létesíthetők, 

i) a védett beépítési vonalú ingatlanokon az utcai homlokzat vonalán a történetileg kialakult 
beépítési vonal fennmaradásáról új beépítés esetén is gondoskodni kell. 

(5) A helyi régészeti jelentőségű területen az építési és bontási munkálatokat megelőzően a Damjanich 
János Múzeumot régészeti szakhatóságként be kell vonni. Az építési és bontási tevékenység 
megkezdését a régészeti szakhatóság részére be kell jelenteni. Az építési tevékenység alatt 
megfigyeléseket kell végezni leletmentés, esetleges építési módosítás céljából. Amennyiben az építési 
tevékenység során régészeti lelet, vagy arra utaló jel felszínre kerül, a munkálatokat haladéktalanul fel 
kell függeszteni, és be kell jelenteni a régészeti szakhatóság felé. Az építési tevékenység kizárólag a 
régészeti szakhatóság hozzájárulása alapján folytatható. 

(6) Objektumvédelmi előírások 
a) A helyi egyedi védett épület vagy épületrész történeti, városképi, építészeti, iparművészeti 

jellemzői a hely sajátos karakterének kifejezői, a kultúra részei, ezért e jellemzőket meg kell 
őrizni. Ennek érdekében 

aa) a védett épület vagy épületrész nem bontható, azt új épület részeként is meg kell őrizni, 
ab) a védett épületek, épületrészek szerkezetei, építészeti részletei, tartozékai 

megőrizendők, illetve hiányuk esetén pótolandók, 
ac) homlokzat-felújítás, átalakítás csak a teljes épülethomlokzat figyelembevételével 

történhet, 
ad) felújítást, átalakítást végezni csak az épület eredeti formavilágának megfelelően 

szabad, 
ae) az épületek homlokzatszínezéséhez színezési tervet kell készíteni, 
af) földszinti portál-kialakítás, átalakítás, felújítás, használatváltozás esetén a teljes földszint 

egységes kezelésére, a portálok cseréjére vonatkozó - előírásokat is meg kell tartani, 
ag) a közműcsatlakozásokra, vezetékekre, vonalas létesítményekre, a reklámhordozókra 

vonatkozó előírásoknak is érvényt kell szerezni. 
b) Ha a helyi egyedi védelem tárgyának egy részét, részletét korábban az eredetitől stílusidegen, 
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módon eltérő megjelenésűvé alakították át, (pl. felületképzés, tagozatok, nyílászárók mérete, 
nyílásrendje), akkor annak felújítása során azt 

ba) az eredeti állapotnak megfelelően, 
bb) amennyiben az eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem fellelhető fel, akkor a 

homlokzat megfelelő megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonlóstílusú 
épülethomlokzatok analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani. 

c) Ha a védelem tárgya olyan épülethomlokzat része, vagy tartozéka, amely egyébként 
lebontható vagy átalakítható, a védett elemet az új homlokzatba funkciójának megfelelően 
vissza lehet építeni, avagy a védett értéket a tulajdonos felajánlhatja a Damjanich János 
Múzeum Helytörténeti Gyűjteményének. 

d) Helyi egyedi védelem alatt álló épület tetőtér beépítése esetén, a tető felületén csak síkban 
fekvő tetőablak lehet, melyek kiosztásának összhangban kell lennie a tető alatti épületszint 
nyílásrendjével. 

 
9. § Reklámok, felíratok, utcabútorok elhelyezésének előírásai 

(1) Helyi egyedi védelem alatt álló objektumon, helyi területi védelem alatt álló környezetbe tartozó 
ingatlanon, közterület felöl látható homlokzaton, tetőfelületen, az ingatlanok elő- és oldalkertjében, 
kerítésén gépészeti és elektromos vezeték, valamint berendezés (légtechnikai készülék, parabola- 
mikrohullámú antenna, stb.) nem helyezhető el. 

(2) Helyi egyedi védelem alatt álló objektum, helyi területi védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlan 
közterület felől látható homlokzatán: 

a) konzolosan elhelyezett reklámfelirat, vagy tábla függőleges hossza nem lehet 1,50 m-nél 
nagyobb; 

b) cégfeliratot, üzletmegnevezést és egyéb reklámfeliratot különálló, az építészeti tagozatok 
nagyságrendjével összehangolt tábla, vagy külön álló betűk felszerelésével, vagy az erre 
alkalmas homlokzatmezőkben való felfestésével oly módon szabad megvalósítani, hogy a 
felirat ne takarjon el építészeti tagozatot; 

c) a felirat betűtípusának az épület homlokzatának stílusához kell alkalmazkodni; 
d) felirati tábla csak a bejárat mellett szerelhető fel; 
e) konzolos cégérként az adott épülethez megtervezett és elkészített szerkezet alkalmazható, de 

nem szerelhető fel a homlokzathoz adaptálás nélkül valamely cég, üzletlánc tipizált 
reklámhordozója; 

f) védőtető, előtető, biztonsági rács, korlát, ernyőszerkezet, zászlótartó, virágláda tartó, konzolos 
homlokzati lámpa létesítése engedély alapján végezhető. 

 
6. Táj és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 

10. § (1) A táj és természetvédelmi tervlap a város közigazgatási területén az alábbi táj és természetvédelmi 
területeket jelöli: 

a) helyi természetvédelmi területet (6/e sz. tervlap), 
b) tájképvédelmi területet (6/f sz. tervlap). 

11. § (1) A helyi természetvédelmi területekre Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi jelentőségű 
természeti értékek, területek védelmére alkotott önkormányzati rendeletét kell alkalmazni. Ezen helyi 
rendelet a jelen rendelet vonatkozó előírásaitól szigorúbb szabályozásokat is megállapíthat. Ez esetben a 
szigorúbb előírásokat kell alkalmazni. 

(2) A tájképvédelmi terület előírásai 
a) A tájképvédelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek sűrűsödési 

területeinek védőterületére terjed ki. 
b) A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és 

objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények 
környezetbeillesztésére és a tervek készítésénél ennek igazolására. A tervezett létesítmények 
környezetrendezésére kertépítészeti tervet kell készíteni. 

c) Tájképvédelmi területen a táj jellegét megváltoztató létesítmény nem helyezhető el, tájképet 
romboló tevékenység nem végezhető, adótorony, szélerőmű nem telepíthető. 

d) Ha a jelenlegi területhasználat extenzív jellegű, akkor annak jellege nem változtatható meg, 
függetlenül a művelési ág szerinti besorolástól. 

e) Újonnan felszínen vezetet távvezeték, termékvezeték nem építhető. 
f) A mezőgazdasági övezetekben a dűlőutak mentén, telken belül őshonos fafajokkal fasorokat 

kell telepíteni. 
g) Reklámtáblák nem helyezhetők el. 
h) A területre eső erdőövezetekben a tájidegen fafajtákat fokozatosan őshonos fafajtákra kell 

lecserélni.  
i) Szélerőmű-park nem jelölhető ki. 
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7. Környezetvédelmi előírások 

12. § (1) A város teljes igazgatási területén állattartás az önkormányzatnak az állattartás szabályozásáról szóló 
rendelete, a jelen előírások és a vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes 
figyelembevételével lehetséges. 

(2) A város igazgatási területén, ahol állattartó telepek létesítése és üzemeltetése a vonatkozó szabályozás 
szerint lehetséges, csak olyan állattartó telepet szabad üzemeltetni, ahol a keletkező trágya kezelése, 
ártalmatlanítása megoldott. 

(3) Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak az önkormányzat vonatkozó rendelete és a 
vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető. 

a) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó 
jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható. 

b) Külszíni anyagnyerő hely területét az anyagnyerés megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltető 
köteles lekultiválni, újrahasznosításra előkészíteni. 

(4) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, védgátak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, 
üzemeltető köteles gondoskodni. 

(5) A talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő szert, 
műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad 
tárolni. 

(6) Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék 
és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról. 

 
13. § (1) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni tilos, 

a meglévő szennyvízbekötéseket a jelen rendelet hatályba lépését követő egy éven belül meg kell 
szüntetni. 

(2) A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz belterületen csak közcsatornába, annak 
kiépítéséig zárt tárolóba vezethető. Külterületen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, csak zárt 
szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető.1 

(3) Az építési törmeléket, valamint a kikerülő földfelesleget a kommunális hulladéktól elkülönítve kell 
deponálni. 

(4) Mezőgazdasági kertes zónákban a Holt-Tisza partjától mért 10 m távolságon belül építési tevékenység 
nem végezhető. 

(5) Az üzemanyagtöltő állomáson a földalatti üzemanyag tároló üzemeltetése csak gőzelszívó technológiával, 
a kútfejek üzemeltetése csak benzingőzt visszaszívó berendezés alkalmazásával engedélyezhető. 

(6) A termőföld védelme érdekében  
a) az építési tevékenységet megelőzően a termőtalaj felső 20-30 cm-es rétegét a telken belül deponálni 

kell. A beruházónak a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és 
újrahasznosításáról gondoskodnia kell.  

b) tilos a természetes és természet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 
1000 méteren belül - a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével - a külön 
jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok 
kijuttatása, elhelyezése. 

14. § (1) A város területén a felszíni vizek védelme - a bemosódás elkerülése - érdekében feltöltések kialakítására 
a környezetet károsító anyag, illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható. 

(2) A közlekedésből eredő levegőszennyeződés hatásainak csökkentése érdekében a szabályozási tervlapon 
szereplő növénytelepítés, fásítás megvalósítását végre kell hajtani. 

 
8. Sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

8/A. Építési, telekalakítási tilalmak2 
 

15. §(1) Közcélú építési és telekalakítási tilalmi területbe (4/a sz. tervlap) tartozó telkek a tervezett közcélú 
felhasználás megvalósítása érdekében 10 évig (2024.december 31-ig) építési és telekalakítási tilalom 
alatt állnak. 

(2) Változtatási tilalomi területen (4/b sz. tervlap) a szabályozási terv jóváhagyásig, de legfeljebb 2017 
december 31–iga tervezésre kijelölt területen telket alakítani és építésre engedélyt adni nem szabad. 

(3) Repülőtér védőterülete miatti tilalom területén (4/i sz. tervlap) a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légiközlekedési Igazgatósága szerint meghatározott repülőtér védőterülete miatt építési munka nem 
engedélyezhető. 

                                                
1   Ez utóbbihoz a KÖTI-KÖVIZIG és a KÖTI-KÖVIFE hozzájárulását be kell szerezni. 

A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendeletben megállapított határértékeknek. 
2  Az (1)-(5) bekezdések tilalmi területein, a tilalom fennállása alatt az 1997. évi LXXVIII. Törvény 22. §-a szerinti építési       munkák 

végezhetők 
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(4) Víz látványvédelemi tilalom területén 4/d sz. tervlap) a Holt Tisza víz és látványvédelme miatt építési 
munka nem végezhető. 

(5) Nagyvízi meder tilalmi területén 4/c sz. tervlap) 
a) újonnan építmények -- kivéve a vízügyi és közműlétesítmények, úszó stégek-- nem 

helyezhetők el, függetlenül attól, hogy az övezeti előírások esetleg megengedik;  
b) a meglévő építmények felújíthatók, de nem bővíthetők; 
c) vegyszerhasználata tilos; 
d) a területre eső erdőállományt fokozatosan le kell cserélni őshonos erdőállományra. 

(6) A felszíni vízvédelmi tilalom területén (4/d sz. tervlap) építési tevékenység nem folytatható. 
 

8/B. Építési, telekalakítási korlátozások 
 

16. § (1) Árvízmentesítésig szóló korlátozási területen (4/c sz. tervlap) az árvízmentesítésig építési tevékenység 
nem végezhető, kivéve, ha a telek a korábbi előírások szerint már beépített és közművesítettsége teljes. 
Ez esetben 

a) legfeljebb 7,5 m épületmagasságú, 
b) szabadon álló épület helyezhető el, legfeljebb 25%-os beépítettséggel. 

Az árvizek okozta károkért kártalanítás nem igényelhető. Az árvízmentesítést követően a területre 
szabályozási tervet kell készíteni. 

(2) Fakadó és szivárgó vizek elleni védelemi területen (4/d sz. tervlap) 3 
Anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg 
tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség 
esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.  

(3) Repülőtér védőterülete miatti korlátozási területen (4/i sz. tervlap) 
A területbe tartozó telkek – szabályozási tervlapon jelölt részén – építési munka nem végezhető. 

(4) Víz látványvédelmi korlátozásának területén (4/d sz. tervlap) – a szabályozási tervlapon jelölt – a Holt-
Tisza víz- és látványvédelmi területére eső részén építmény nem helyezhető el. 

(5) Bűzös, fertőzésveszélyes, illetve erősen szennyező telephely miatti korlátozás területén 4/h sz. tervlap), 
bűzös, fertőzésveszélyes telephely védőterülete miatt szállásjellegű, pihenési célú, intézményi, továbbá 
élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-raktározás céljait szolgáló építmény, valamint állattartó épület 
újonnan nem helyezhető el. A meglévő ilyen funkciót befogadó épületek nem bővíthetők, csak 
felújíthatók.  

(6) Honvédségi terület védőterülete miatti korlátozási területen (4/i sz. tervlap) építési tevékenységet folytatni 
csak HM előírások szerint szabad. 

 
17. § (1) A szabályozási tervben lehatárolt vízminőség-védelmi területen az építési övezetek telkei csak 

szennyvízcsatorna kiépítése esetén építhetők be. A meglévő közcsatornába az ingatlanokat be kell 
kötni. 

(2) A vízminőség-védelmi területre eső övezetekben  
a) vegyszeres növényvédelem nem engedhető meg. 
b). bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyeikre vonatkozó szabályok szerint 

lehet folytatni.” 
 

18. § (1) Vasút védőterületén (4/g sz. tervlap) építmény csak a törvényi előírások figyelembevételével helyezhető 
el.4 

(2) Közmű védőterületén (4/f sz. tervlap) építmény csak szabályozási terv alapján helyezhető el. 
(3) Temetkezési korlátozás területén (4/i sz. tervlap) csak hamvasztásos, kolumbáriumos temetkezési mód 

engedélyezhető.  
(4) Országos közút miatti korlátozás területén (4/g sz. tervlap) építmények a törvényben előírt feltételek 

szerint helyezhetők el.5 
(5) A felszíni vízvédelmi korlátozás területén (4/d sz. tervlap) építési tevékenység nem folytatható. 6 

(6) A felszín alatti vízvédelmi korlátozás területén (4/e sz. tervlap) építményt elhelyezni csak a vonatkozó 
jogszabályok szerint a szerint szabad.7 

                                                
3 A Közép Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság nyilatkozata szerint: a 110 m-es védőtávolságon belül épület csak saját felelősségre építhető. Az 

Igazgatóságot kártérítési felelősség nem terheli 
4 1993. évi XCV. Törvény 10. §-ában 
5 1988. évi I. törvény 42/a §-a szerint közutak külterületi szakaszának tengelyétől számított 50-50 m, illetve a 32. sz., 40. sz. és a 4. sz. főutak 100-100 m 

védőtávolságán belül a levegőszennyezés és zajhatás miatt lakóépület nem létesíthető. 
 
6 Külterületen a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren 

belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése tilos – a jogszerűen beépített területek, a vízjogi engedéllyel rendelkező építmények, 
valamint a hajózást, a halastavakon a halászati hasznosítást szolgáló létesítmények kivételével. 

 
7 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete 
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19 § (1) Tervezett szabályozási vonal miatti korlátozás területén (5/a sz. tervlap) a szabályozási tervlapon jelölt 

telkek érintett részein a SZÉSZ 5.§ (1) és (2) bekezdés előírásai szerint lehet építési tevékenységet 
folytatni.  

(2) Zöldgyűrű korlátozási területén (4/i sz. tervlap) építmény nem helyezhető el. 
(3) Rendszeresen belvízjárta területen (4/i sz. tervlap) belüli beépítésre szánt területen épületet építményt 

elhelyezni csak a belvízveszély megszüntetését követően szabad. 
(4) Tartalék lakóterületre (4/i sz. tervlap) vonatkozó előírások az alábbiak: 

a) A szabályozási tervlapon jelölt, tartalékterületre eső lakó építési övezetekben lakóépületek 
csak akkor telepíthetők, ha a városrészben az azonos építési övezetbe sorolt telkek több mint 
2/3-a már beépült. 

b) Az a) feltétel teljesüléséig, építmény csak a kertes mezőgazdasági területekre vonatkozó 
előírások szerint helyezhető el. 

 
9. Közművek előírásai 

 

20. § (1) A közüzemi közműhálózatok és közműlétesítmények, a 
a) vízellátás, 
b) szennyvízelvezetés- és tisztítás, 
c) csapadékvíz-elvezetés, 
d) földgázellátás, 
e) távhő-ellátás, 
f) villamos energia ellátás, 
g) kábel TV, 
h) távközlés 
létesítményei, melyeket közterületen vagy a közmű-üzemeltető telkén belül kell elhelyezni.8 

(2) Új út építésénél és útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről és a meglévő közművek 
szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 

(3) Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell 
figyelembe venni. A szabályozási tervlapon jelölt fásított, ill. fásítandó utcaszakaszokon a közművek 
elrendezésénél a fásítási igényt, ill. a meglévő fák védelmét biztosítani kell. 

(4) A tervezett 14 m vagy annál kevesebb szabályozási szélességű utcák alatt a közművek elhelyezését csak 
közös közműárokba fektetve szabad engedélyezni. 

(5) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenítésre, a környezet-
védelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 

(6) Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy 
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 

21. § (1) A közművek hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik 
számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a közmű és biztonsági övezete 
helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Közművek számára új szolgalmi jog bejegyzést 
csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol ez építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal 
terhelt telekrészen mindennemű építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett 
hozzájárulásával engedélyezhető. A szolgalmi jogot az illetékes földhivatalnál be kell jegyeztetni. 

(2) Az ingatlanok közműellátásának biztosítására a közterületi hálózathoz közvetlen önálló bekötésekkel és 
mérési helyekkel kell csatlakozni. Azoknál a telkeknél, amelyeknél a közvetlen rákötés az érintett 
közműhálózatra nem biztosítható, a csatlakozáshoz a közműhiányos ingatlant ellátó, más telkén 
átvezetett bekötővezetéket szolgalmi jog igénybevételével, az ágazati előírások szerint kell megoldani. A 
szolgalmi jogot az illetékes földhivatalnál be kell jegyeztetni. 

 
9/A. Vízellátás előírásai9 

 

22. § (1) A védőtávolságon belül építmény újonnan nem helyezhető el. 
(2) A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vízvezeték hálózatra csak föld feletti tűzcsapok szerelhetők fel.  
(3) Azokban a létesítményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból kivehető 

vízmennyiséget, az építmények oltóvíz ellátását a meglevő vezeték keresztmetszetének a bővítésével, 

                                                
8 Az elhelyezésnél az MSZ 7487/2-80 szabványt, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. 

Az előírások szerint védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető 
9 Az ivóvízellátó gerincvezetékek védőtávolsága az MSZ 7487/2-80 sz. szabványban rögzített előírások szerint a vezeték-keresztmetszet 

mellett: 
- 300 mm átmérőig 3 m, 
- 700 mm-ig 5 m, 
- 1200 mm-ig 7 m, 
- 1200 mm felett 8 m. 
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illetve helyi megoldással kiegészítve, oltóvíztároló építésével kell megoldani a vonatkozó jogszabály 
alapján. 

(4) Külterületen lakás céljául szolgáló vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, szállásférőhelyet nyújtó új épület 
elhelyezése és meglévő épület felsorolt célra történő funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, 
létesíthető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható. 

 
 

9/B. Vízelvezetés előírásai 
 

23. § (1) A szennyvíztisztító telep védőtávolsága 300 m.10 

(2) A városi szennyvíztisztító telepről, az iparterületekről és a szennyvíztisztító kisberendezésekből elvezetett 
tisztított szennyvíz élővízfolyásba csak a hatóságok által előírt, megfelelő kezelés után engedhető be. 
Közvetlen élővízbe szenny- és csapadékvizet bevezetni csak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedéllyel 
– az abban előírtak betartásával – szabad.11 

(3) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért az esetleg előforduló nyílt árkokba, egyéb 
időszakos vagy állandó vízfolyásba és a csapadékvíz elvezető hálózatba történő szennyvíz bekötéseket, 
valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni. 

(4) A szennyvízcsatornázásra kerülő utcákban a telkeket, a hálózatépítést elősegítő pályázatokban 
meghatározott feltételek szerint, a közcsatorna megépítése után -– várhatóan a csatorna építését követő 
egy éven belül -- be kell kötni. A bekötés megvalósítása után a helyi szennyvíz közműpótló 
berendezéseket szakszerűen fel kell számolni. 

(5) A központi belterületen, az új beépítésre kijelölt területeken csak átmenetileg engedélyezhető szennyvíz 
közműpótló berendezés építése, a szennyvízcsatornázás megvalósítása után az ingatlant be kell kötni a 
csatornahálózatba.  

(6) Az ingatlanokról kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelnie a csatornabírságról szóló 
rendeletben foglalt küszöbértékeknek, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő 
szennyvízkezeléssel – a megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.12 

 
24. § (1) A beépített területektől távol eső, a gazdaságosan nem csatornázható, laza, szétszórt beépítésű 

területeken a szennyvíz-kezelési módját talajmechanikai szakvélemény meghatározása (zárt gyűjtőtároló illetve 
szennyvíz előkezelés és tisztítás, vagy szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása) alapján kell megoldani. 

(2) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer kiépítése során a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal 
történő továbbvezetéséről a befogadóig gondoskodni kell.13 

(3) A csapadékvíz elvezető hálózattal szállított csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó 
műtárgy elhelyezését kötelezően vizsgálni kell. 

(4) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről és a 
szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába. 

(5) A település arculat formálása érdekében zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal 
feltárt Belváros beépített, illetve beépítésre szánt területein  

(6) A csapadékvizek hasznosítása érdekében lakó és üdülőterületeken, minden újonnan beépített 20,0 m² 
szintterület után legalább 0,5 m³ csapadékvíz tároló kapacitás kiépítéséről gondoskodni kell. 

 
9/C. Árvíz-, belvízvédelem előírásai14 

                                                
10 A szennyvíztisztító technológiája a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 8001/1994. (K.Ép.Ért. 11.) KTM tájékoztatójában 

előírtaknak feleljen meg. 
  

11 Élővízbe történő ipari szennyvíz kibocsátáskor a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. 
rendelet és a 220/2004. (VIII.21.) korm. rendelet előírásai szerinti kibocsátási határértékei az irányadóak.  205/2001.(X.26.) Korm. rendelettel 
(6.§) módosított 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 21. § (5), (6) bekezdései vonatkoznak új üzem kötelező szennyvíz előtisztítására és a szennyvízelvezető mű 
káros szennyezésére. 

 
12 A közcsatornába vezethetőség kritériumait a jelenleg hatályos 205/2001. (X. 26.) Korm. rendelettel módosított „A közműves 

ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről „ szóló 38/ 1995.(IV. 5.) Korm. rendelet 3.§ (7.), valamint a 204/2001. 
  (X. 26.) Kormányrendelet a „Csatornabírságról” szóló rendelet tartalmazza.  

 
13 A csapadékvíz elvezetésénél 

- „A felszíni alatti vizek minőségét érintő tevékenységgel összefüggő feladatokról” szóló 203/2001.(X. 26.) Korm. rendelet és a „Használt és a szennyvizek 
kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló” 28/2004. (XII.25.) KvVM. rendelet, 

- „A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló (292/2004. (VII.24.) korm. rendelet és „A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi 
védelméhez szükséges  határértékekről” szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, illetve  

- közcsatorna befogadó esetén a „Csatornabírságról” szóló (204./2001.(X. 26.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. 
 
14 Az első- és másodrendű árvízvédelmi töltések védősávja mindkét oldalon a töltés lábától, ill. magaspart élétől 10,0-10,0 m. Ezen belül építmény nem 

helyezhető el.  
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25. § (1) A vizek természetes lefolyását, ill. áramlását csak a vízügyi igazgatóság engedélyével, az általa 

meghatározott előírások megtartása mellett szabad megváltoztatni. 
(2) Árvíz- és belvíz veszélyeztetett területen építményt elhelyezni csak az árvíz-, ill. belvízvédekezéssel 

összefüggően és a KÖTIVIZIG hozzájárulásával szabad. 
(3) A Tisza folyó partvonalától mért 10-10 m, a Zagyva, a holtágak és a belvízcsatornák partélétől mért 6-6 m 

és az önkormányzati kezelésben lévő árkok partélétől 3-3 m szélességű sáv, karbantartás számára 
szabadon hagyandó. A nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon 
legalább 1m sáv biztosítandó karbantartási célra. Ettől eltérni a kezelő egyedi hozzájárulása esetén lehet. 

 
9/D. Villamosenergia-ellátás előírásai15 

 

26. § (1) A villamos energia hálózat és építményeik védőtávolságán belül építmény nem létesíthető. Mindennemű 
tevékenység – a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazat hozzájárulásával végezhető. 

(2) Városképvédelmi szempontból a villamos energia – közép-, kisfeszültségű és közvilágítási – hálózatokat a 
jelen rendelet 86. §-ban, az (1) bekezdés a), b) c) pontjaiban felsorolt értékvédelmi területeken 
földkábelbe fektetve kell építeni. 

(3) Azokon a területeken, ahol a hálózatok föld felett vezethetők, a villamos energia- és a távközlés-
hálózatokat közös, egyoldali oszlopsorra kell elhelyezni. 

(4) A transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan kell kijelölni. A városközponti belterületén az új 
házas transzformátorokat a tervezett épületekben, ill. azok földszintjén, vagy a pincetérben vagy 
süllyesztett megoldással a környezetbe illesztve kell megoldani. Az ingatlanokon belül elhelyezett 
transzformátorok megközelítését a szolgáltató számára biztosítani kell. Alkalmazhatók kis helyigényű 
kompakt transzformátorok is. 

(5) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során az MSZ EN 
13201-1-2..4. sz. szabvány előírásait kell betartani. Különös tekintettel a fény minőségére (a 
felismerhetőség 3000-4000K), a lámpatest karakterisztikájára (fényszennyezés elkerülésére teljesen 
ernyőzött), valamint a védettségére (avulás IP6x) szempontjaira. A LED fényforrásos lámpatest új építésű 
világítástechnikailag méretezett hálózatoknál alkalmazható. Felújításnál a színhőmérséklet, a szabványos 
megvilágítás és az egyenletesség betartásával alkalmazható, melyet mérési jegyzőkönyvvel is 
dokumentálni szükséges. 

 
9/E. Földgázellátás előírásai16 
                                                

15 1. A biztonsági övezet terjedelme 
-- Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont af) alpontjában és a b) 
pontban foglalt eltéréssel - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő 
áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: 
a) föld feletti szabadvezeték esetében: 
aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter, 
ab) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter, 
ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter, 
ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter, 
ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak 
megtartásával létesült, 2,5 méter, 
af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 
méter, 
b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett 
átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter, 
c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségszintig 2,5 méter és 1,25 méter a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és 
a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült, 
d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültségszinttől függően az a), b) és c) pontban 
meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed. 
-- Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően 
a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter, 
b) 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter, 
a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed. 
-- Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a 
védőszerkezet szélétől mért 0,2 méterig terjed. Több védőszerkezet esetében a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani. 
-- Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték köpenyétől a légtér felé mért 0,5 méterig terjed. 
-- Alépítményen, építményen belül, külön légtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték légterét határoló falak külső felületéig terjed. 
A szabadtéri elhelyezésű, tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés biztonsági övezete a berendezés szélétől vízszintesen: 
a) 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, 
b) 35 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 10 méter, 
c) 500 kV névleges feszültségszint felett 15 méter 
távolságban lévő függőleges síkokig terjed. 
(2) Föld feletti vagy föld alatti épületben, építményben elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés biztonsági övezetét a berendezés falai határolják. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett távolságoktól az építésügyi hatóság a 17. §-ban foglaltak szerint eltérést engedélyezhet. 
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27. § Középnyomású földgázellátású területeken, az ingatlanokon kell az egyedi nyomásszabályozókat elhelyezni. 
A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezések a 
telkek előkertjében, udvarán föld felett illetve földbe süllyesztett megoldással, vagy az épület alárendeltebb 
homlokzatára szerelhetők. 

 
9/F. Távhőellátás előírása 

 

28. § A meglévő föld feletti távhő vezetékeket a szükséges rekonstrukció során föld alá kell áthelyezni. Új távhő 
vezetéket csak föld alatt szabad elhelyezni. 

 
9/G. Hírközlés előírása 

 

29. § Városkép-védelem szempontból táv- és hírközlési hálózatokat a jelen rendelet 86.§-ában felsorolt 
településkép-védelmi területen belül 2015. I.1-től csak földkábelbe vagy alépítménybe helyezve szabad 
létesíteni. Azokon a területeken, ahol a távközlési hálózatok föld felett vezethetők, 0,4 kv-os, a közvilágítási és 
a távközlési szabadvezetékek közös oszlopsoron kell vezetni. 17 

 
10. Zöldfelületek általános előírásai 

 

30. § (1) közintézményekben csak fásított parkolók létesíthetők. 
(2) A szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kötelezően előírt védőfásítások – az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 29. §. (4) bekezdése 
szerinti beültetési kötelezettséggel –  

a).ha területre vonatkoznak, akkor sűrű lombkoronájú és cserjeszintű növényállományból, 
b) ha elvi jelzéssel szerepelnek, akkor két sor szintű lombkoronájú és cserjeszintű növényállományból 

kell, hogy létesüljenek. 
(3) A Tisza-part őshonos növényállománya helyi jelentőségű természeti értékvédelemben részesül. A Tisza 

vízmedrének területén belül és a vízmedrével érintkező földrészleteken örökzöldet telepíteni nem szabad. 
(4) A védőfásítás korlátozási övezetében a telkeken a szabályozási tervlapon jelölt védőfásítások 

végrehajtását 2 éven belül meg kell kezdeni és négy éven belül be kell fejezni. 

                                                                                                                                                                     
16. A nagynyomású gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetét a 6/1982. (V. 6.) IpM. sz. rendeletszabályozza. 

A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen 15 m, az átadó bontható szerelvényeitől 26 
m az építési tilalmi sáv. 
A Hajdúszoboszló - Vecsés nagynyomású földgázvezeték biztonsági övezete 28-28 m és Szolnok közigazgatási területén áthaladó termékvezetékek 
védőtávolsága 13-13 m a vezeték szélétől mérve. 
A szénhidrogén kutak 10 m sugarú védőtávolságában építési tevékenységet folytatni nem szabad. 
A „Körzeti gázellátó rendszerek” védőtávolsága az MSZ 7048/1. 2. és 3. – 83. illetve az azt módosító Szabványügyi Közlöny 8. számában (2002. 
augusztus) valamint az MSZ 7487/2-80 szabványban meghatározottak szerint módosul.  
A nagy-középnyomású vezeték biztonsági övezete 5-5 m, a középnyomású vezetéké 4-4 m és a kisnyomású vezetéké 2-2 m. 
A kisnyomású gázvezeték védőtávolsága védelemmel építve 1-1 m-re csökkenthető. 
 
Védőtávolság 
1. A gázelosztó vezeték építményektől, nyomvonalas létesítményektől és más objektumoktól olyan távolságra legyen, amely biztosítja állaguk kölcsönös 
megóvását, és lehetővé teszi biztonságos üzemelésüket. 
1. Épülettől, vasúttól és villamosvágánytól az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani: 

 Védőtávolság (m) 
Nyomásfokozat épülettől vasúttól villamosvágánytól 
Kisnyomás 2 (1) 2 (1) 2 (1) 
Középnyomás 4 (2) 4 (2) 3 (1) 
Nagy-középnyomás 5 (2,5) 5 (2) 3 (1) 

A táblázatban jelölt épület olyan építmény, amely szerkezeteivel részben, vagy egészben teret, helyiséget, vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott 
rendeltetés - jellemzően emberi tartózkodás - céljából. 
A táblázat zárójelben lévő védőtávolságai a következő feltételekkel alkalmazhatók: 
- az épületet megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül kiegészítő védelme legyen, 
- a vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül megfelelő mechanikai védelme (pl. védőcső) legyen, 
továbbá a villamos vontatású vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek megfelelő aktív korrózióvédelmi berendezései legyenek. 
 

17 A mikrohullámú összeköttetés biztosítása érdekében az összekötő sávokban az előírt magassági korlátozás betartandó. 
A rádióállomás biztonsági övezetében hatósági előírás szerint építhető épületmagasság: 
 KH I. adónál 
  400 m-es sugarú körön belül 9 m, 
  800 m-es sugarú körön belül  17 m, 
  1200 m-es sugarú körön belül 26 m, 
  1480 m-es sugarú körön belül 36 m. 
 KH II. adónál: 
A KH II. adónál 260 m-es sugarú körön belül 9 m, 500 m-en belül mindennemű tevékenység csak a szakhatóság (Antenna Hungária Rt 
Biztonságtechnikai Osztály)engedélyezésével végezhető. 
ASzolnoki I-II.KH  adó 100 m-es sugarú körzetében120 kV-os vagy annál nagyobb feszültségű távvezeték nem telepíthető.  
Az adók 130 m sugarú kör körzetében 220 kV-os vagy annál nagyobb feszültségű távvezeték nem telepíthető.  
A rádióállomások 400 m sugarú körzetében 400 kV-os vagy annál nagyobb névleges feszültségű távvezeté nem építhető.. 
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a) A védőfásítás legalább két fasor telepítését jelenti. 
b) Amennyiben az adottságok az a) pont szerinti fasor telepítését nem, vagy csak részben teszik 

lehetővé, úgy a kötelezettség módosítását a tulajdonos kezdeményezésére a városi jegyző 
engedélyezheti. 

c) Amennyiben a telepítés által elfoglalt terület a telek 15%-át meghaladja, a külön önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékben a tulajdonost költségtérítés illetheti meg.  

(5) Közparkokat, utcai fasorokat, továbbá közintézmények kertjeit, valamint a temetőt érintő beavatkozások 
(létesítés, felújítás, rekonstrukció, átépítés stb.) csak kertépítészeti terv (kisebb jelentőségű esetekben 
kertészeti szakvélemény) alapján végezhetők. 

 
11. Gépjárműparkolásra vonatkozó általános előírások 

 

31. §(1) A gépjármű elhelyezési kötelezettséget helyi parkolási rendelet szabályozza. Az OTÉK szerinti 
elhelyezendő parkoló szám csak az esetben csökkenthető, ha azt a helyi parkolási rendelet megengedi. 
Lakó- és üdülőépületeknél azonban minden lakás és üdülőegység után legalább egy személygépkocsi 
elhelyezési lehetőségről gondoskodni kell. 

 
12. Az építés és telekalakítás általános előírásai 

 

32. § (1) Ha a tervezett szabályozási vonal meglévő épületen keresztül halad, és 
a) az épület lakóépület, és amennyiben az önkormányzat nem kívánja az épületet kisajátítani, akkor a 

meglévő lakóépület közterületi kontúrját kell szabályozási vonalnak tekinteni. A szabályozási vonallal 
érintett meglévő lakóépületet nem kell elbontani, az felújítható. Amennyiben a meglévő lakóépületet 
elbontják, úgy a szabályozási tervlap szerinti szabályozási vonalat kell telekhatárként kialakítani, és 
ettől a vonaltól mért előkerten belül épület nem helyezhető el; 

b) a meglévő épületbővítésre kerül, akkor a bővített épületrész a tervezett szabályozási vonaltól mért 
előkertbe nem eshet. 

(2) A tervezett szabályozási vonallal érintett telkeken, ha az ingatlantulajdonos ingatlanának tervezett 
közterületi részét ellenérték nélkül önkormányzatának tulajdonába adja, és felajánlását az önkormányzat 
elfogadja,  

a) akkor az építési telkek megengedett beépítettsége az eredeti telek területe alapján számítható.  
b) akkor a telek megoszthatóságánál és rendezésénél, az eredeti telekméretet lehet figyelembe venni.  

(3) A 4-es és 5-ös építési karakterű építési övezetben, ha az egyedi telek területe az építési övezetben előírt 
legkisebb telekterület kétszeresét meghaladja, akkor a beépítési % számításánál a kétszeres telekterület 
feletti telekterületet figyelmen kívül kell hagyni. 

(4) Ha a telek területe,  
a) a kialakult állapot; 
b) vagy a tervezett szabályozási vonal miatt  

az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnél kisebb,  
az építési övezetben meghatározott épületekkel beépíthető, amennyiben az egyéb országos és jelen 
rendelet szerinti előírások betarthatók. 

(5) Ha a telek a tervezett szabályozási vonal miatt kisebb az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnél, 
a telekrendezés végrehajtható. 

 
33.§(1) Újonnan nyúlványos telek nem alakítható ki, ha a telek nagysága nem éri el az építési előírásokban 

meghatározott minimális teleknagyság háromszorosát 
(2) A terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások: 

a) A terepszínt alatti építmények területe a telkekre vonatkozó beépítettségi értéket legfeljebb 
kétszeresen haladhatja meg. A Szabályozási Terv egyes területeken ettől eltérően is rendelkezhet. 

b) A terepszint alatti építmények feletti zöldfelületek a zöldfelületi fedettség számításánál az OTÉK 5. 
számú melléklet szerint vehetők figyelembe. 

(3) Ha a védelemre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek: 
a) az építményen elhelyezendő reklám illetve hirdető berendezések az építmények közterületfölé 

nyúlásának OTÉK 40.§ szerinti előírások figyelembevételével helyezhetők el. 
b) reklámok, hirdetések csak akkor és úgy helyezhetők el, ha azok az épület(ek) homlokzatának 

építészeti karakterét nem változtatják meg. 
 
34. § (1) A közterület felöli homlokzaton (homlokzatokon) sem haladhatja meg a homlokzatmagasság az előírt 
épületmagasság felső értékét.  

(2) Zártsorú beépítés esetén: 
a) az épület utcai beépítési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza 30,0 méternél nagyobb nem lehet, és 

nem lépheti túl az építési helyet. Ha az épület telekhatárra épül, a telekhatáron tűzfalat kell kialakítani. 
b) második önálló nem melléképület mindaddig nem helyezhető el, míg az utcavonalon elhelyezett épület 

épületmagassága az építési előírás épületmagasságra vonatkozó alsó értéket nem éri el. 
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(3) Ha a telek saroktelek és beépítési módja zártsorú, a beépítettség további +20 %-kal növelhető. Az így 
megnövelt beépítettség azonban nem haladhatja meg a magasabb jogszabályban előírt legnagyobb 
értéket. 

(4) A 3-as, 4-es, 5-ös építési karakterű építési övezetekben -- a szabályozási terv eltérően nem rendelkezik -- 
a szabadon álló és oldalhatáron álló épületnek sem szélessége, sem a hossza nem lehet 30 m-nél több. 

(5) Az építési hely közterület felőli határát, ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik – kivéve a 
vegyes karakterű építési övezetekbe sorolt telkek közterület felőli határát – kötelező beépítési vonalnak kell 
tekinteni az alábbiak figyelembevételével. 

(6) Az építési vonal az építési hely közterületi határvonalának 1/2 hosszán a telekirányban visszaléphet.  
 

35. § (1) Az önálló melléképületek épületmagassága legfeljebb 3,5 m és a gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet. 
(2).Amennyiben a kialakult helyzet indokolja és az OTÉK 111.§ (2) bekezdése szerint a közérdeket nem sérti, 

akkor a szomszédos telkeken az építmények közötti legkisebb telepítési távolság az I-III. tűzállósági 
fokozatú -- nem éghető anyagú, külső térlehatároló szerkezeti falazatú, burkolatú, illetve héjazatú -- 
épületeknél 18 

a) 4,0 m-ig csökkenthető, ha az egymást átfedő, szemben fekvő homlokzatok közül legalább az egyik 
homlokzaton a nyílások az OTÉK 37.§ (4) bekezdés szerinti méreteknél nem nagyobbak, és a 
nyílásos homlokzatú épület magassága az OTÉK 37.§ (4) bekezdés szerinti nyílásos homlokzatú 
épület magasságát nem haladja meg. 

b) az épületek között előírt telepítési távolságot nem kell tartani, ha a magasabb átfedő homlokzat 
nyílásnélküli tűzfalként kerül kialakításra. 

(3) A 3-as karakterű építési övezetben, ha a beépítési mód zártsorú, a hátsó telekhatár mentén önálló 
garázsépület elhelyezhető. 

(4) 1-es és 3-as építési karakterű építési övezetben, az utcai telekhatáron,  
a) ha a telek szélessége 16 m vagy az alatti csak egy 
b) ha a telek szélessége 16 m feletti két 
garázslehajtó, illetve behajtó nyitható. 

(5) 4-es és 5-ös karakterű építési övezetben, az utcai telekhatáron csak egy garázslehajtó, illetve behajtó 
nyitható 

(6) a) Minden kialakult építési kategóriába sorolt kisvárosias lakó építési övezetbe tartozó saroktelek esetén, 
ahol  

aa) a besorolás 3-as jelű városépítési karakter (városi-zárt), 
ab) a beépítési mód zártsorú,  
ac) a beépítési kötelezettség mindkét utcavonalon zártsorú 

a beépítettség elérheti a 75%-ot, függetlenül a beépítési kód előírásától. 
b) Minden nem kialakult építési kategóriába sorolt kisvárosias lakó és vegyes építési övezetbe tartozó 

saroktelek esetén, ahol  
ba) a besorolás 3-as jelű városépítési karakter (városi-zárt)  
bb) a beépítési mód zártsorú, 
bc) a beépítési kötelezettség mindkét utcavonalon zártsorú és  
bd) a telek területe 500 m², vagy annál kisebb 
a beépítettség elérheti a 75%-ot, függetlenül a beépítési kód előírásától. 

 
 

II. Fejezet 
Részletes rendelkezések 

 
13. Beépítésre szánt építési övezetek (5/a sz. tervlap) előírás típusai 

 

37. § (1) Az építési övezeti előírások  
a) rendeltetési 
b) építési  
előírásokból állnak.  

(2) Az építési övezet jelében a betűjel a rendeltetést jelzi, és arra utal, hogy az építési övezet, melyik 
területfelhasználási egységbe tartozik. A betűjelek tartalmát a rendeltetési előírások, a számkódok 
tartalmát az építési előírások adják meg. 

(3) Az építési övezet jelében  
a) az első szám az építészeti karakterre 
b) a második szám a kialakult, vagy nem kialakult állapotra, 
c) a harmadik szám a beépítési módra,  
d) a negyedik szám a legkisebb teleknagyságra és a megengedett telekméretekre,  

                                                
18 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „Tűzveszélyes és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló közepes, vagy magas 

kockázatba-egységbe sorolt, valamint állandó emberi tartózkodásra alkalmas épület, építmény nem létesíthető 
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e) az ötödik szám a legnagyobb megengedett beépítettségre, 
f) a hatodik szám a megengedett legkisebb zöldfelületi fedettségre,  
g) a hetedik szám a megengedett legkisebb, ill. legnagyobb megengedett épületmagasságra utal. 

 
 

15. Építési övezetek rendeltetési típusai és az általános előírások 
 

38. § (1)A szabályozási terv a város területén a beépítésre szánt területeken az alábbi rendeltetésű építési 
övezeteket jelöli: 

a) lakó (továbbiakban L), 
b) vegyes (továbbiakban V), 
c) üdülő (továbbiakban Ü), 
d) gazdasági (továbbiakban G), 
e) különleges (továbbiakban K) 
építési övezeteket. 

(2) Valamennyi építési övezetben elhelyezhetők az építésre vonatkozó előírások megtartása mellett az 
OTÉK 32.§ szerinti rendeltetésű, építmények, épületek. 

(3) A megújuló energiaforrás műtárgyát úgy kell elhelyezni, hogy az az építési övezet alaprendeltetés szerinti 
használatát ne korlátozza, illetve attól védelmet ne igényeljen. 

 
16. Lakó építési övezetek rendeltetési előírásai 

 

39. §Nagyvárosias lakó építési övezet rendeltetési előírásai (Ln) 
(1) A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 

elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

a) lakó 
b) kereskedelmi, szolgáltató,  
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű, 
f) igazgatási, irodai, 
g) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(3) A területeken a (2) bekezdés d) és g) pontja szerinti rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor 
helyezhetők el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 
10 m széles sávban biztosítható. 

 
40. §Kisvárosias lakó építési övezet rendeltetési előírásai (Lk), 

(1) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló 
lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
a) lakó 
b) kereskedelmi, szolgáltató,  
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű, 
f) igazgatási, irodai, 
g) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

 
41. §Kertvárosias lakó építési övezet rendeltetési előírásai (Lke) 

(1) A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagykertes, több önálló rendeltetési egységet magába 
foglaló, legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
a) lakó 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális,  
e) szállás jellegű, 
f) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(3) A területeken a (2) bekezdés f) pontja szerinti rendeltetés csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m-es sávban biztosítható. 
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42. § Falusias lakó építési övezet rendeltetési előírásai (Lf) 

(1) A terület jellemzően alacsony sűrűségű, összefüggő nagy (hosszú) kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, legfeljebb 2 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
a) lakó 
b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági  
c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
c) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű, 
f) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

 
17. Vegyes építési övezetek rendeltetési előírásai 

 

43. § Településközpont vegyes építési övezet rendeltetési előírásai (Vt) 
(1) A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére 

szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

a) lakó 
b) kereskedelmi, szolgáltató,  
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű, 
f) igazgatási, irodai, 
g) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

 
44. §Vegyes intézményi építési övezet rendeltetési előírásai (Vi) 

(1) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére szolgál.  
(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

a) igazgatási 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
c) kereskedelmi, szolgáltató,  
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
e) szállás jellegű, 
f) irodai, 
g) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szintterület 75%-át. 

 
18. Gazdasági építési övezetek rendeltetési előírásai 

 

45. § Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet rendeltetési előírásai (Gksz) 
(1) A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
(2) A területen lakórendeltetésű épület önállóan nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú 

épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
(3) A terülten a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 
 

46. § Zavaró hatású ipari építési övezet rendeltetési előírásai (Gip) 
(1) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 

telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen lakás nem helyezhető el.  
 

47. § Egyéb ipari építési övezet rendeltetési előírásai (Ge) 
(1) A terület elsősorban környezetét nem zavaróipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek 
elhelyezésére szolgál. 

(2) A területen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakások, de önállóan lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 
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19. Üdülő építési övezetek rendeltetési előírásai 
 

48. § Üdülőházas üdülő építési övezet rendeltetési előírásai (Üü) 
(1) A terület elsősorban kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek, üdülőtáborok, 

kempingek elhelyezésére és túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál. 
(2) A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivételével -- nem 
helyezhető el. 

 
49.§ Hétvégi házas üdülő építési övezet rendeltetési előírásai (Üh) 

(1) A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen elhelyezhetők még az üdülési funkciót nem zavaró, ill. azt szolgáló sportlétesítmények. 
(3) A területen nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális 

építmények. 
(4) A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivétellel -- nem helyezhető 
el. 

 
20. Beépítésre szánt különleges építési övezetek rendeltetési előírásai 

 

50. § Kereskedelmi célú különleges építési övezet rendeltetési előírásai (Kke) 
Elsősorban a 8 000 m2 hasznos bruttó szintterületet (a hasznos bruttó területbe a gépkocsi tároló 

szintterületek nem tartoznak bele) meghaladó bevásárlóközpontok és nagy-kiterjedésű kereskedelmi célú 
létesítmények vásárok, kiállítások, kongresszusi létesítmények számára kijelölt terület. 
 

51. § Intézményi célú különleges építési övezet rendeltetési előírásai (Ki) 
(1) A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok rendeltetésszerű 

működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
(3) Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
 

52. § Honvédelmi célú különleges építési övezet rendeltetési előírásai (Kho) 
(1) A terület a honvédség számára igénybevett területeket foglalja magába. 
(2) A területen csak honvédelmi célokat szolgáló építmények helyezhetők el. 
 

53. § Hulladék elhelyezésére szolgáló különleges építési övezet előírásai (Kh) 
A területen a nem veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló telephelyek, építmények létesíthetők. (pl. 
szennyvíztisztító telep) 
 

54. §Közlekedési célú különleges építési övezet rendeltetési előírásai (Kkö) 
(1) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokat szolgáló építmények 

helyezhetők el.  
(2) A területen a legkisebb zöldfelületi fedettségre vonatkozó építési övezeti előírásokat kialakult állapot, vagy 

nem jelentős átalakítás esetén sajátos előírásokban kell meghatározni, mely érték eltérhet az OTÉK 2. sz. 
mellékletében foglaltaktól. 

 
21. Építési övezetek építési előírás jelei 

 

55. § Az építési övezet építési kódjelei az alábbiak: 
a) az első két számjel az építészeti karakterre, 
b) a harmadik számjel a beépítési módra, 
c) a negyedik számjel a telekméretekre, 
d) az ötödik számjel a beépítettségre, 
e) a hatodik számjel a zöldfelületi fedettségre, 
f) a hetedik számjel az épületmagasságra 
utal. 

 
22. Építészeti karakterek előírás típusai és tartalma 

 

56. § (1) Az építészeti karakterek típusai 
számjel építészeti karakter típusok 
10 belvárosi kialakult 
11 belvárosi nem kialakult (tervezett) 
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20 vegyes kialakult 
21 vegyes nem kialakult (tervezett) 
30 városi-zárt kialakult 
31 városi-zárt nem kialakult (tervezett) 
40 kertes kialakult 
41 kertes nem kialakult 
50 külsőségi kialakult 
51 külsőségi nem kialakult (tervezett) 

 
(2) A nem kialakult (tervezett) építészeti karakterbe tartoznak, a még nem, vagy jellemzően még nem 

beépített, vagy átalakuló beépítésre szánt területek. 
(3) A kialakult építészeti karakterbe taroznak a kialakult és átalakításra nem szánt, beépített területek.  

a) A kialakult területre eső építési telkeken a kialakítható telkek legkisebb méreteit, az újonnan 
építendő, ill. bővítéssel kialakítandó épületek beépítési módját, az előkert szükségességét és 
méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

b) Ha a beépítési mód adottság szerinti, de a telekméretek nem, akkor az előírt legkisebb 
telekszélességet az 63.§ (2) bekezdés táblázata szerinti, a vonatkozó telekterülethez tartozó 
legkisebb telekszélesség adja. 

c). Minden esetben meg kell határozni a jelen rendelet 65 és 67.§előírásai szerint  
ca) a beépítettség mértékét, 
cb) az épületmagasság értékét, kivéve, ha az épületmagasságot az adottság 

figyelembevételével, az egyéb országos előírások megtartásával kell meghatározni. 
 

57. §A belvárosi építészeti karakter előírásai 
(1) Az épületek kialakult területen az adottságok sajátos építési övezet előírása figyelembevételével 

szabadonálló - általános vagy zártsorú beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhetők el. 
Ezen belül a beépítés konkrét módját az építési övezet kódja határozza meg. 

(2). Nem kialakult területbe sorolt területeken, ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, előkert nem 
alakítható ki. Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép 
tervvel) igazolni kell. 

 
(3) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, szállásjellegű 

helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
(4) Melléképület nem építhető. Melléképítmények közül elhelyezhető az OTÉK 32.§ -ban meghatározottakon 

túl: 
a) terepszint alatti építmény, 
b) közmű becsatlakozási műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
d) önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
e) kerti építmény,  
f) építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet,zászlótartó oszlop. 

(5) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
(6) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 

50%-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után 
legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell, teleken belül gondoskodni. 

 
58. §A vegyes építészeti karakter előírásai 

(1) Az épületek kialakult területen az adottságok figyelembevételével szabadonálló - általános, vagy 
szabadonálló telepszerű, vagy zártsorú beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhetők el. 
Ezen belül a beépítés konkrét módját az építési övezet kódja határozza meg. 

(2) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, minimum 5,0 m előkert kialakítása kötelező. 
(3) A szabályozási tervlapon jelölt lakótelepi közkertek 

-- határain kerítés nem létesíthető, 
-- területén épület nem helyezhető el. 

(4) Melléképület nem építhető. Melléképítmények közül elhelyezhető az OTÉK 32.§ -ban meghatározottakon 
túl: 

a) terepszint alatti építmény, 
b) közmű becsatlakozási műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m² 
e) kerti építmény, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m² 
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f). építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, ha a 
megengedett teleknagyság legalább 360 m².  

(5) Újonnan épület csak akkor helyezhető el 
a) belterületen, ha a teljes közmű kiépítése megoldott; 
b) külterületi beépítésre szánt területen belül, ha a villamos energiaellátás, gázellátás, vízellátás és 

csapadékvíz elvezetés, továbbá közüzemi szennyvízelvezetés, vagy egyedi szennyvíztisztító 
berendezés alkalmazása megoldott.  

 (6) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 
50 %-át kell a telken belül biztosítani. 

 
59. § A városi-zárt építészeti karakter előírásai 

(1) Az épületek kialakult területen az adottságok figyelembevételével szabadonálló - általános, vagy zártsorú 
beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhetők el. Ezen belül a beépítés konkrét módját az 
építési övezet kódja határozza meg. 

(2) Új lapos tetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel, (utcakép tervvel) igazolni 
kell. 

(3) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl előkert nem létesíthető. 
(4) a) Melléképület közül elhelyezhető, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m²: 

aa) járműtároló, 
ab) kiskereskedelmi üzlet, 
ac) műterem. 

b) Melléképítmények közül elhelyezhető, az OTÉK 32.§ -ban meghatározottakon túl, 
ba) terepszint alatti építmény, 
bb) közmű becsatlakozási műtárgy, 
bc) hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
bd) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, ha a megengedett teleknagyságlegalább360 m2 

be) kerti építmény, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m² 
bf) építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, ha a 

megengedett teleknagyság legalább 360 m². 
(5) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
(6) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 

50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után 
legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

 
60. §A kertes építészeti karakter előírásai 

(1) Az épületek, kialakult területen az adottságok figyelembevételével szabadonálló - általános, vagy 
oldalhatáron álló, ikres, vagy zártsorú beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhetők el. Ezen 
belül a beépítés konkrét módját az építési övezet kódja határozza meg. 

(2) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m előkert kialakítása kötelező. 0 kódjelű kialakult 
beépítési mód esetén, ettől eltérően a kialakult állapotnak megfelelően kell az előkert méretét 
meghatározni, de az ez esetben sem lehet kevesebb 3,0 m-nél. 

(3) Beépítetlen telken újonnan építmény csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapos tetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel, (utcakép tervvel) igazolni kell. 

(4) a) Melléképület közül elhelyezhető, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m²: 
aa) járműtároló, 
ab) kiskereskedelmi üzlet, 
ac) árusító pavilon, 
ad) barkácsműhely, 
ae) kisipari műhely, 
af) műterem, 
ag) háztartási tároló, 
ah) üvegház, 
ai) állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 

b) Melléképítmények közül elhelyezhető az OTÉK 32.§ -ban meghatározottakon túl: 
ba) terepszint alatti építmény, 
bb) közmű becsatlakozási műtárgy, 
bc) hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
bd) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, ha a megengedett teleknagyság legalább360 

m² 
be) kerti építmény, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m² 
bf) állat-ól, állatkifutó, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m², és ha az állattartásról 

szóló önkormányzati rendelet megengedi. 
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bg) építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, ha a 
megengedett teleknagyság legalább 360 m². 

(5) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
(6) Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  

 
61. §A külsőségi építészeti karakter előírásai 

(1) Az épületek kialakult területen az adottságok figyelembevételével szabadonálló - általános, vagy 
oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhetők el. Ezen belül a beépítés 
konkrét módját az építési övezet kódja határozza meg. 

(2) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m előkert kialakítása kötelező. 
(3) Beépítetlen telken újonnan építmény csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. 
(4) a) Melléképület közül elhelyezhető: 

aa) járműtároló, 
ab) kiskereskedelmi üzlet, 
ac) árusító pavilon, 
ad) barkácsműhely, 
ae) kisipari műhely, 
af) műterem, 
ag) háztartási tároló, 
ah)üvegház, 
ai) állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 

b) Melléképítmények közül elhelyezhető az OTÉK 32.§ -ban meghatározottakon túl: 
ba) terepszint alatti építmény, 
bb) közmű becsatlakozási műtárgy, 
bc) hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
bd) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, ha a megengedett teleknagyság 
legalább360 m² 
be) kerti építmény, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m² 
bf) állat-ól, állatkifutó, ha a megengedett teleknagyság legalább 360 m², és ha az állattartásról 

szóló önkormányzati rendelet megengedi. 
bg) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 
bh) trágyatároló, komposztáló, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
bi) siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztartály 
bj) építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet zászlótartó oszlop, ha a 

megengedett teleknagyság legalább 360 m². 
(5) Épületek újonnan elhelyezhetők részleges közmű kiépítettség esetén is. 
(6) Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  

 
23. Beépítési módok előírás típusai és tartalma 

 

62. § (1) Az építési övezetek harmadik számjele a beépítési módra utal: 

számjel beépítési mód 
1 szabadonálló - telepszerű 
2 szabadonálló - általános 
3 oldalhatáron álló 
4 ikres 
5 zártsorú 
0 adottságtól függő, vagy kialakult 
X sajátos előírás vonatkozik rá 

 
(2) A beépítési módokat építési helyként kell értelmezni. 
(3) 0 kódjel esetén a beépítési módot a szomszédos telkeken kialakult állapot figyelembevételével kell 

meghatározni.  
 

24. Telekalakítási előírások típusai és tartalma 
 

63. § (1) Az építési övezetek negyedik számjele a teleknagyságra utal: 

számjel megengedett újonnan kialakított 
legkisebb telekterület 

1 100 m² 
2 180 m² 
3 360 m² 
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4 500 m² 
5 720 m² 
6 900 m 
7 1000 m² 
8 2000 m² 
9 4000 m² 
0 adottságtól függő, vagy kialakult 
X sajátos előírás vonatkozik rá 

 
(2) Az egyes telekterületeknél a beépítési mód függvényében - új telek kialakításánál - az alábbi táblázat 

szerinti telekméreteket kell megtartani. (A zárójeles méretek kialakult környezetre vonatkoznak). 
 

.szám
-jel 

legkisebb 
telekterület 
(számjel) 

m2 

legkisebb 
megengedett 
telekmélység 

m 

Újonnan kialakítható, közbenső legkisebb telekszélesség m-ben a 
beépítési módtól függően 

szabadonálló 
telepszerű 

szabadonálló 
általános 

oldalhatáro
n álló  

ikres  
 

zártsorú 
 

1 2 3 4 5 
1 100  10 (10)     3 (3) 
2 180  15 (15)     6 (6) 
3 360 25 (15)  12 (12)   10 (8) 
4 500  25 (15)  14 (12) 12 (12) 9 (8) 10 (8) 
5 720  30 (25)  18 (14) 14 (12) 10 (9) 12 (10) 
6 900  35 (30)  20 (18) 16 (14) 12 (10) 16 (12) 
7 1000  35 (30) 20 (18) 20 (18) 16 (14) 12 (10) 16 (12) 
8 2000  40 (35) 35 (25) 30 (20) 18 (16)  20 (16) 
9 4000  50 (40) 40 (30) 40 (30) 18 (16)  40 (20) 
0 adottságtól függő (18) (12) (12) (8) (3) 

(3) 0 kódjel esetén a legkisebb telekterületet a kialakult állapot figyelembevételével kell meghatározni.  
(4) Saroktelek esetén a legkisebb telekszélesség a táblázat értékeinél 20 m alatti telekszélesség esetén a 

közbenső telekméret +2,0 m. 20 m, illetve 20 m feletti telekszélesség esetén nincs különbség a sarok 
telek és a közbenső telek előírt legkisebb szélessége között. 

 
64. § (1) A kialakult területeken az újonnan kialakítandó legkisebb telekméreteket a táblázat zárójeles értékei 

adják. 
(2) Újonnan 100 m²-es telek csak garázstelekként alakítható ki. Ez esetben elő és hátsókertet nem kell 

megtartani. 
(3) A legkisebb telek területének értékétől az építési hatóság egyedi értékelés alapján, az adottságokra való 

tekintettel -5% mértékéig eltérhet. 
 

25. Beépítettségi előírások típusai és tartalma 
 

65. § (1) Az építési övezetek ötödik számjele a megengedett legnagyobb beépítettségre és a legkevesebb 
kialakítandó zöldfelületre utal. 

 

számjel legnagyobb 
megengedett 

beépítési 
% 

(számjele) 
1  5  
2  15  
3  25  
4  30  
5  40  
6  50 
7  60 
8  80 
9 100 
0 adottságtól függő 
X sajátos előírás 

vonatkozik rá 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
50 

 

 
26. Zöldfelületi fedettség előírásai, típusai és tartalma 

 

66. § (1) Az építési övezetek hatodik számjele a megengedett legkevesebb kialakítandó zöldfelületi fedettségre 
utal. 
(2) Ha az építési övezet gazdasági területbe tartozik, a táblázat szerint legkisebb zöldfelületi fedettség a 

táblázati érték -5% lehet. 
(3) Ha a telken tömegközlekedési létesítmény, vagy csak garázs kerül elhelyezésre, a szükséges burkolt 

felületekre tekintettel a táblázat szerint legkisebb zöldfelületi fedettség a táblázati érték -10% lehet. 
(4) Az 1-es kódjelű 100 m²-es teleknagyság esetén a zöldfelületi fedettségre vonatkozó előírást nem kell 

megtartani. 

számjel előírt 
legkisebb zöldfelületi 

fedettség 
% 

1 80  
2 70  
3 60  
4 55  
5 45  
6 35  
7 25  
8 10  
9 5  
0 -- 

 
27. Az épületmagasság előírásai 

 

67. § (1) Az építési övezetek hetedik számjele a legkisebb és legnagyobb megengedhető épületmagasságra utal. 

számjel megengedett legkisebb 
épületmagasság (m) 

megengedett 
legnagyobb 
épületmagasság (m) 

1  3,5 
2  4,5 
3  6,0 
4  7,5 
5 5,0 10,5 
6 7,5 12,5 
7 10,5 16,0 
8 10,5 33,0 
9 -- 33,0 
0 adottságtól függő, vagy kialakult 
X sajátos előírás vonatkozik rá 

(2) 0 kódjel esetén, az épületmagasságot az adottság figyelembevételével, az egyéb országos előírások 
megtartásával kell meghatározni. 

(3) A vegyes karakterű (2-es számjelű) építési övezetnél nem kell a táblázat szerinti alsó értéket 
megtartani. 

 
28. Beépítésre nem szánt övezetek (5/b sz. tervlap) általános előírása 

 

68. § Valamennyi övezetben elhelyezhetők az építésre vonatkozó előírások megtartása mellett az OTÉK 32.§ 
szerinti építmények 

 
29. Beépítésre nem szánt különleges övezetek előírásai 

 

69. § Intézményi célú különleges övezet előírásai (Ki) 
(1) A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
(2) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok rendeltetésszerű 

működéséhez szükséges egyéb építmények (pl. lakóépületek) helyezhetők el. 
(3) Az építmények által elfoglalt terület nem haladhatja meg a telek területének 2%-át. Kriptát és urnafalat a 

beépítettség számításánál figyelmen kívül lehet hagyni. 
(4) Az épületek épületmagassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg. 
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70. § Bányászati célú különleges övezet előírásai (Kb) 

(1) A terület a nyersanyag lelőhelyek (bányák) telkeinek, építményeinek övezete. 
(2) A területen csak a bányászattal kapcsolatos üzemi építmények helyezhetők el. 
(3) A területre eső telkeken elhelyezhető 

a) az építmény által elfoglalt terület a telekterület 5%-át, és 
b) az épületek épületmagassága a 7,5 m-t 
nem haladhatja meg. 

 
71. §Honvédelmi célú különleges övezet előírásai (Kho) 

(1) A terület a honvédség számára igénybevett területeket foglalja magába. 
(2) A területen csak honvédelmi célokat szolgáló építmények helyezhetők el. 
 

72. § Hulladék elhelyezésére szolgáló különleges övezet előírásai (Kh) 
(1) A területen a nem veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló telephelyek, építmények létesíthetők. 
(2) A területre eső telkeken elhelyezhető 

a) építmények által elfoglalt terület a telekterület 5%-át és 
b) az épületek épületmagassága a 7,5 m-t 
nem haladhatja meg. 

 
30. Közlekedési és közmű övezetek előírásai  

 

73. § Közúti közlekedési és közmű övezet előírásai (Köu) 
(1) A vasúti és légi közlekedést kivéve közlekedés és közművek céljára kijelölt terület. 
(2) A területen elhelyezhető 

a) az országos és helyi közút, kerékpárút, gépjármű várakozóhely, járda, köztér, gyalogút és 
mindezek csomópontja, 

b) vízelvezetési rendszerek, környezetvédelmi építmények, 
c) közmű és hírközlés építményei 
d) zöldfelületek, 
e) legfeljebb bruttó 20 m² színt-területű pavilon, 

(3) Az elhelyezhető épület épületmagassága legfeljebb 3,5 m lehet. 
(4) Az utak elhelyezéséhez szükséges építési területek szélességét a szabályozási tervlap szabályozza. 

 
74. § Vasúti közlekedési és közmű övezet előírásai (Kök) 

(1) A területen a közforgalmú vasutak és azok működéséhez kapcsolódó, közlekedést kiszolgáló 
építmények, a területet igénybevevők ellátását szolgáló épületek helyezhetők el. 

(2) A legfeljebb 5% mértékéig beépíthető területre eső vasúti közlekedési és közműterületre eső telkeken 
elhelyezhető 

a) építmények által elfoglalt terület a telekterület 5%-át 
b) épületek épületmagassága a 4,5 m-t 
nem haladhatja meg. 
 

75. § Légi közlekedési övezet előírásai (Köl) 
(1) A terület csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokra vehető igénybe. 
(2) A területen csak a megnevezett közlekedési funkciókat kiszolgáló építmények, valamint a területet 
igénybevevők ellátását szolgáló épületek helyezhetők el. 
(3) A beépítésre nem szánt területre eső kizárólagos közlekedési területen 

a) az egyes telkek beépítettsége nem haladhatja meg az  5%-ot, 
b) az elhelyezhető építmények épületmagassága – a távközlési és repülőtéri irányítási építményeket 

kivéve – a 6,0 m-t nem haladhatja meg. 
 

31. Zöldövezet előírásai (Z) 
 

76. § Közparkok céljára kijelölt övezetben az alábbi előírásokat kell megtartani: 
(1) A területen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény és vendéglátó 

rendeltetést tartalmazó épület.  
(2) A területnek közútról, köztérről közvetlenül – kerekesszékkel és gyermekkocsival is – megközelíthetőnek 

és használhatónak kell lennie. 
(3) A közpark területén 

a) legalább 70% zöldfelületet kell kialakítani, 
b) a megengedett legnagyobb beépítettség 3%, 
c) az elhelyezhető épületek épületmagassága legfeljebb 4,5 m lehet. 

(4) A lakótelepi közkertek, az alaptérképen jelölt lakótelkek (telektömbök) részei.  
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a) Az építési övezeti előírások, nem az úszótelekre, hanem az azt körülvevő telekterületre 
(telektömbre) vonatkoznak. 

b) A szabályozási terven jelölt közkerteket a beépítés és a parkoló területek módosítása során is 
meg kell tartani. A közkertben épület nem helyezhető el, parkoló nem alakítható ki. 

 
32. Erdőövezetek előírásai 

 

77. § Védelmi célú erdőövezet előírásai (Ev) 
(1) A terület elsődlegesen védelmi (környezetvédelmi, ill. természetvédelmi) rendeltetésű célokat szolgál. 
(2) A területen épület nem helyezhető el. 
(3) A területen hulladékudvar kialakítható. 
(4) Az erdőövezetben nem jelölhető ki szélerőmű park. 
 

78. §Közjóléti célú erdőövezet előírásai (Ek) 
(1) A terület elsődlegesen közjócélú egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetésű erdőhasználat céljára 

szolgál. 
(2) A 100 000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 1%-os beépítettséggel az erdő 

rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. 
(3) Az épületek épületmagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t. Amennyiben a telken elhelyezendő 

épület(ek) beépített alapterülete meghaladja a 300 m2-t, azok csak szabályozási terv alapján helyezhetők 
el. 

(4) Az erdőövezetben nem jelölhető ki szélerőmű park. 
 

79. § Gazdasági rendeltetésű erdőövezet előírásai (Eg) 
(1) Az övezetbe az Ev és Ek jelű erdőterületbe nem sorolható erdők tartoznak. 
(2) A 100 000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel az erdő 

rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. 
(3) Az épületek épületmagassága nem haladhatja meg a 3,5 m-t. 
(4) 300 m2-nél nagyobb beépített területű épület csak szabályozási terv alapján épülhet. 
(5) Az erdőövezetben nem jelölhető ki szélerőmű park. 

 
33. Mezőgazdasági övezetek előírásai 

 

80. § Mezőgazdasági övezetekben az 1500 m2-nél nem kisebb és legfeljebb 6000 m2 nagyságú, már 1997. XII.1-e 
előtt művelés alól kivett művelési ágú udvar (vagy tanya) elnevezésű földrészlet 10 % beépítettségi mérték ig 
lakó- és gazdasági épület együttesével beépíthető, ha az övezetben előírt teleknagyság saját tulajdonban lévő 
ingatlan összevonással egyébként nem biztosítható. 

 
81. § Mezőgazdasági kertes 1. övezet előírásai. (Mk1) 

(1) Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű (szőlő-gyümölcsös) területek tartoznak. 
(2) A övezetbe eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények helyezhetők el. 
(3) A övezetbe tartozó telkeken építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület nagyság esetén szabad: 

a) 720 m2-t meghaladó telekterület esetén egy gazdasági épület és egy terepszint alatti 
építmény 

b) 1500 m2-t meghaladó telekterület esetén több gazdasági építmény és terepszint alatti 
építmény 

c) 3000 m2-t meghaladó telekterület esetén lakóépület kiskereskedelmi élelmiszerüzlet, 
szálláshely-szolgáltató, lovagoltatással, vendéglátással kapcsolatos építmények is 
elhelyezhetők.  

(4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a 
építhető be. 

(5) A telek beépítettsége 720-1000 m2 területű telkeken túlléphető legfeljebb 30 m2 beépített terület 
mértékéig. 

(6) A telken épület 
a) legalább 5,0 m előkert biztosításával 
b) legfeljebb 3,5 m épületmagassággal, 25-45°-os hajlásszögű magas tetővel 
telepíthető. 

82. § (1) A telken épületet akkor lehet elhelyezni, ha  
a) a telekszélesség legalább 9 m (oldalhatáron állóan) 
b) a telekszélesség legalább 12 m (szabadon állóan). 

(2) Állattartó épület nem helyezhető el. 
 

83. § Mezőgazdasági kertes 2. övezet előírásai (Mk2) 
(1) Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű (szőlő-gyümölcsös) területek tartoznak. 
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(2) Az övezetbe tartozó telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények helyezhetők el. 
(3) Az övezetbe tartozó telken építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület nagyság esetén szabad: 

a) 1500 m2-t meghaladó telekterület esetén gazdasági épület és terepszint alatti építmény, 
b) 3000 m2-t meghaladó telekterület esetén lakóépület kiskereskedelmi élelmiszerüzlet, 

szálláshely-szolgáltató, lovagoltatással, vendéglátással kapcsolatos építmények is 
elhelyezhetők.  

(4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a 
építhető be. 

(5) A telken épület 
a) legalább 5,0 m előkert biztosításával 
b) legfeljebb 3,5 m épületmagassággal, 25-45°-os hajlásszögű magas tetővel 
telepíthető.  

(6) A telken épületet akkor lehet elhelyezni, ha a telekszélesség legalább 16 m. 
 

84. § Mezőgazdasági kertes 3. övezet előírásai (Mk3) 
(1) Az övezetbe a volt zártkertek és zártkert jellegű (szőlő-gyümölcsös) területek tartoznak. Az övezetbe 

tartozó telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények helyezhetők el. 
(2) Az övezetbe tartozó telken építményt elhelyezni csak az alábbi telekméretek esetén szabad: 

a) 720 2-t meghaladó terülten csak egy gazdasági épület és egy terepszínt alatti építmény, 
b) 1500 m2-t meghaladó telekterület esetén több gazdasági épület és terepszint alatti építmény, 
c) oldalhatáron állóan, ha a telekszélesség legalább 9 m, 
d) szabadon állóan, ha a telekszélesség legalább 12 m. 

(3) A telek beépítettsége  
a) nem haladhatja meg a 3%-ot, 
b) 720-1000 m2 területű telkeken a 3%-ot meghaladó lehet a beépítettség mértéke, de nem 

haladhatja meg, a 30 m2 beépített területet. 
(4) A telken épület 

a) legalább 5,0 m előkert biztosításával 
b) legfeljebb 3,5 m épületmagassággal 
telepíthető.  
b) legmagasabb pontjának magassága legfeljebb 5,0 m (94,00 m Balti tenger felett) lehet. 

(5) Állattartó épület nem helyezhető el. 
(6) „A”, „B” vagy „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló, valamint állandó 

emberi tartózkodásra alkalmas épület, építmény nem létesíthető. 
 
85. § Mezőgazdasági általános 1. övezet előírásai (Má1) 

(1) Az övezetbe a jellemzően kistanyás jellegű területek tartoznak. 
(2) Az övezetbe tartozó telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények helyezhetők el. 
(3) A telken új építményt elhelyezni csak az alábbi telekméretek esetén szabad: 

a) 3000 m2-t meghaladó telekterület esetén gazdasági épület elhelyezhető 
b) 6000 m2-t meghaladó telek esetén gazdasági épület és lakóépület elhelyezhető 
c) ha a telek szélessége legalább 50 m. 

(4) A telek akkor is beépíthető, ha birtokközpontként kerül kialakításra. A birtokközpontként történő kialakítás 
feltétele: 

a) a birtokközpont telekterülete legalább 1000 m² legyen, 
b) a birtokközponthoz tartozó, azonos tulajdonban lévő telkek összes területe érje el a  

6 000 m²- t, 
c) a birtokközpontként kijelölt telek beépítettsége legfeljebb a birtokközponthoz tartozó 

telekterület 3%-ának mértékéig építhető be, de nem érheti el a 45%-ot. Ez esetben a 
birtokközpont telkén kívüli, a birtokközponthoz tartozó többi telek nem építhető be, melyet a 
tulajdoni lapra be kell jegyezni. E telkek tulajdonváltás esetén sem építhetők be. 

(5) A nem birtokközponthoz tartozó telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot.  
(6) Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be. Ez a birtokközpont telkére úgy 

kötelezettség, hogy a megengedett beépítettség mértékéig építhető be lakóépülettel. 
 

86. § (1) A mezőgazdasági általános 1. övezetbe tartozó telkeken elhelyezhető építmény 
a) szabadon-állóan, 
b) legalább 5,0 m előkert biztosításával, 
c) önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m épületmagassággal és 25-45°-os hajlásszögű 

magas tetővel, 
d) egyéb épületek esetén legfeljebb 7,5 m épületmagassággal és magas tetővel 
telepíthető. 

(2) A 4000 m2-t meghaladó beépített szintterület csak szabályozási terv alapján építhető. 
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(3) Az 5 ha-nál nagyobb telkeket határoló dűlőutak mentén, telken belül tájjellegű, őshonos fafajból álló 
fasort kell telepíteni.  

(4) A dűlőutak menti meglévő fasorokat kivágni nem szabad, kivéve, ha azt életveszély elhárítás teszi 
szükségessé. Ebben az esetben gondoskodni kell azok újratelepítéséről. 

 
87. § Mezőgazdasági általános 2. övezet előírásai (Má2) 

(1) Az övezetbe a jellemzően nagytanyás jellegű területek tartoznak. 
(2) Az övezetbe eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények helyezhetők el. 
(3) A telken építményt, gazdasági építményt, lakóépületet egyaránt elhelyezni 

a) csak 20 000 m2-t meghaladó telekterület esetén szabad és, ha 
b) a beépíthető telek szélessége legalább 50 m. 

(4) A telek akkor is beépíthető, ha birtokközpontként kerül kialakításra. A birtokközpontként történő kialakítás 
feltétele: 

a) a birtokközpont telek területe legalább 2 000 m² legyen, 
b) a birtokközponthoz tartozó, azonos tulajdonban lévő telkek összes területe érje el a 20 000 

m²-t 
c) a birtokközpontként kijelölt telek beépítettsége legfeljebb a birtokközponthoz tartozó 

telekterület 3%-ának mértékéig építhető be, de nem érheti el a 45%-ot. Ez esetben a 
birtokközpont telkén kívüli, a birtokközponthoz tartozó többi telek nem építhető be, melyet a 
tulajdoni lapra be kell jegyezni. E telkek tulajdonváltás esetén sem építhetők be. 

(5) A nem birtokközponthoz tartozó telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. 
(6) Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be. Ez a birtokközpont telkére úgy 

kötelezettség, hogy a megengedett beépítettség mértékéig építhető be lakóépülettel. 
 

88. § (1) A mezőgazdasági általános 2. övezetbe tartozó telkeken elhelyezhető építmény 
a) szabadon állóan, 
b) legalább 5,0 m előkert biztosításával, 
c) önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m épületmagassággal és 25-45°-os hajlásszögű 

magas tetővel, 
d) egyéb épületek esetén legfeljebb 7,5 m építmény magassággal és magas tetővel 
telepíthetők. 

(2) A 4000 m2-t meghaladó beépített szintterület csak szabályozási terv alapján építhető. 
(3) Az 5 ha-nál nagyobb telkeket határoló dűlőutak mentén, telken belül tájjellegű, őshonos fafajból álló 

fasort kell telepíteni.  
(4) A dűlőutak menti meglévő fasorokat kivágni nem szabad, kivéve, ha azt életveszély elhárítás teszi 

szükségessé. Ebben az esetben gondoskodni kell azok újratelepítéséről. 
 

89. § Mezőgazdasági általános 3. övezet előírásai (Má3) 
(1) Az övezetbe a jellemzően szórvány tanyás jellegű területek tartoznak. 
(2) Az övezetbe eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények és 

hatásvizsgálattal igazoltan szélerőművek helyezhetők el. 
(3) A telken építményt, gazdasági építményt, lakóépületet elhelyezni 

a) csak 100 000 m2-t meghaladó telekterület esetén szabad és, ha 
b) a telek szélessége legalább 100 m. 

(4) A telek akkor is beépíthető, ha birtokközpontként kerül kialakításra. A birtokközpontként történő kialakítás 
feltétele: 

a) a birtokközpont telekterülete legalább 10 000 m² legyen, 
b) a birtokközponthoz tartozó, azonos tulajdonban lévő telkek összes területe érje el a 

100 000m²-t. 
c) a birtokközpontként kijelölt telek beépítettsége legfeljebb a birtokközponthoz tartozó 

telekterület 3%-ának mértékéig építhető be, de nem érheti el a 45%-ot.Ez esetben a 
birtokközpont telkén kívüli, a birtokközponthoz tartozó többi telek nem építhető be, melyet a 
tulajdoni lapra be kell jegyezni. E telkek tulajdonváltás esetén sem építhetők be. 

(5) A nem birtokközponthoz tartozó telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. 
(6) Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be. Ez a birtokközpont telkére úgy 

kötelezettség, hogy a megengedett beépítettség mértékéig építhető be lakóépülettel. 
 

90. § (1) A mezőgazdasági általános 3. övezetbe tartozó telkeken elhelyezhető építmények 
a) szabadon állóan, 
b) legalább 5,0 m előkert biztosításával, 
c) önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m épületmagassággal, 25-45°-os hajlásszögű magas 

tetővel, 
d) egyéb épületek esetén legfeljebb 7,5 m épületmagassággal és magas tetővel 
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telepíthetők. 
(2) A 4000 m²-t meghaladó beépített szintterület csak szabályozási terv alapján építhető. 
(3) Az 5 ha-nál nagyobb telkeket határoló dűlőutak mentén, telken belül tájjellegű, őshonos fafajból álló 

fasort kell telepíteni.  
(4) A dűlőutak menti meglévő fasorokat kivágni nem szabad, kivéve, ha azt életveszély elhárítás teszi 

szükségessé. Ebben az esetben gondoskodni kell azok újratelepítéséről. 
 

91. § Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet 1 előírásai (Mko1) 
(1) Környezet-, táj és természetvédelmi érdekből csak olyan mezőgazdasági tevékenység folytatható, 

amelyhez építmények elhelyezése nem szükséges. 
(2) Az övezetbe tartozó telkeken épület nem helyezhető el. 
(3) Az övezetben erdő is telepíthető. 
 

92. § Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet 2 előírásai (Mko2) 
(1) Környezet-, táj- és természetvédelmi érdekből csak olyan mezőgazdasági tevékenység folytatható, 

amelyhez építmények elhelyezése nem szükséges. 
(2) A z övezetben tartozó telkeken épület nem helyezhető el. 
(3) Az övezetben erdő is telepíthető. Az erdőállomány csak a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos 

fafajokkal telepíthető. 
 

93. § Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet 3 előírásai (Mko3) 
(1) Az övezet halgazdálkodás (horgászat) céljaira kijelölt terület. 
(2) Az övezetben a halgazdálkodással, horgászattal összefüggő építmények: 

a) halászház, őrház 
b) közösségi horgászház és 
c) egyéb a halgazdálkodást (horgászatot) szolgáló nem épület jellegű építmények (csónakkikötő, 

stég stb.) helyezhetők el. 
(3) Az elhelyezhető épület  

a) alapterülete nem haladhatja meg a telekterület 2 %-át,  
b) épület épületmagassága legfeljebb 4,5 m lehet, 
c) 25-45°-os hajlásszögű magastetős kialakítású lehet. 

 
34. Az erdő, mezőgazdasági övezetekre vonatkozó általános előírások 

 

94. § Valamennyi erdő, és mezőgazdasági övezetben  
(1) a meglévő lakóépületek – függetlenül a teleknagyságtól – átalakíthatók, korszerűsíthetők, felújíthatók,  ill. 

a SZÉSZ hatályba lépését követően egy alkalommal legfeljebb 25 m2-rel bővíthetők. 
(2) Új bányanyitáshoz, illetve meglévő bánya művelésének további folytatásához akkor nem szükséges a 

területfelhasználás módosítása, ha a külszíni bányászattal érintett területen a bányászatról szóló törvény 
19   alapján megállapított bányatelek van, és együtt teljesülnek a következő feltételek: 

a) a bányatelek jogosítottja (bányavállalkozó) a bányászati tevékenységére (lefedés, kitermelés) 
egyidejűleg 5 hektárnál kisebb területet vesz igénybe, továbbá 

b) a bányászati tevékenységgel igénybe vett területeket 2 éven belül eredeti művelési ágába, 
vagy a kivett hely megnevezése szerint visszaállítja (rekultiválás, tájrendezés). 

(3) A bányászattal érintett telkeken az építmények által elfoglalt terület a telekterület 5%-át, és az épület(ek) 
épületmagassága – a fúróberendezések építményét kivéve – a 7,5 m-t nem haladhatja meg. 

 
35. Vízgazdálkodási övezetek előírásai (VG) 

 

95. § (1) Az övezetekben 
a) a folyóvizek (folyók, állandó és időszakos vízfolyások), medre és parti sávja, 
b) állóvizek medre és parti sávja, 
c) a folyóvizekben keletkezett nyilvántartásba még nem vett szigetek, 
d) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, 
e) a vízbeszerzési területek, 
f) a hullámterek, 
g) a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
tartoznak. 
 

96. § A vízmeder vízgazdálkodási övezetében (VGv) 
(1) Építmény nem helyezhető el. 
(2) A folyóvizeken csak úszó stégek helyezhetők el 

                                                
19 1993. évi XLVIII. Tv. (Bt.) 26. §-a 
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. 
97. § Az árvízvédelem vízgazdálkodási övezetében (VGá) 

(1) Az építmények által elfoglalt terület 
a) árvízvédelemmel kapcsolatos építmények (pl. gátőrház) esetén a telek legfeljebb 5%-a, 
b) egyéb esetben a telekterület 0,1%-a 
lehet. 

(2) Az épületek épületmagassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg. 
(3) Ideiglenes (legfeljebb 120 napra szóló), idegenforgalmi célú építmények is elhelyezhetők. 

 
 

III. Fejezet 
A város egyes területeire érvényes sajátos (kiegészítő) előírások (8. számú tervlap) 

 
36. A sajátos előírási területek 

 

98. § (1) A szabályozási tervlap az alábbi sajátos előírási területeket jelöli: 
1. Szolnok, Kossuth Lajos tér és környékére (KO) – 37. fejezet 
2. Szolnok, Hullám utca és környékére (HU) – 38. fejezet 
3. Szolnok - Alcsi, két vasút közötti terület (AL) – 39. fejezet 
4. Szolnok - Alcsi, Mester úti szovjet laktanya és környéke (BE) – 40. fejezet 
5. Szolnok, régi és új 4. sz. főútvonalakkal határolt területe (4SZ) – 41. fejezet 
6. Szolnok Botár Imre út területe (BOT) – 42. fejezet 
7. Szolnok, Zagyva-part (ZAP) – 43. fejezet 
8. Szolnok, Városmajor úti volt szovjet laktanya környéke (VSZ) – 44. fejezet 
9. Szolnok, volt 4. sz. főút – Téglagyári út közötti terület (T) – 45. fejezet 
10. Szolnok: Thököly út - Rékasi felüljáró - Szántó utca - Szántó krt.-Csokonai utca által határolt 

terület (SZAN) – 46. fejezet 
11. Szolnok, Tiszaligeti üdülősor területe (TL) – 47. fejezet 
12. Szolnok, Széchenyi krt. – Fogoly u. – Sárkány u. – Thököly u által határolt terület – 48. 

fejezet 
13. Szolnok, városközpont (V) – 49. fejezet 
14. Szolnok: Ipari Park (VE) – 50. fejezet 
15. Szolnok, Szandai rét (SZA) – 51. fejezet 
16. Szolnok, D-I Iparterület – 52. fejezet 
17. Szolnok, Budapest - Debrecen, Újszász - Budapest és Cegléd - Budapest vasútvonal által 

határolt terület – 53. fejezet 
18. Tószegi út – 4. sz. főút – Kiskunfélegyháza – Kecskemét vasútvonal és a déli ipari park 

északi határa által közrezárt terület – 54. fejezet 
19. Tisza Parti sétány – 55. fejezet 
20. Szolnok, Perc utca déli és a Füzér utca keleti oldalán fekvő telek – 56. fejezet 
21. Szolnok, Széchenyi lakóterület és Zagyva folyó árterülete közötti egészségügy - szociális-

turisztikai rendeltetésű erdő – 57. fejezet 
22. Szolnok, ipari park és Logisztikai Központ- 091/1 hrsz.-ú telek és környéke – 58. fejezet 
23. Szolnok, Városmajor úti volt tüdőkórház területére (774/3-4 hrsz.) és a 774/2 hrsz. telekre 

(TÜ)– 59. fejezet 
24. Volt MÁV vasútterület, a 8163/10-13 hrsz. telkekre – 60. fejezet 
25. Vasútállomás és környéke (VA) –61.fejezet 
26. Piroskai út és környéke Ipari Park (P) – 62. fejezet 
27. Tiszaliget, 9737, és a 9686/1 hrsz. telek (G) – 63.fejezet 
28. Véső utca és környéke (VS) – 64. fejezet 

(2) A sajátos előírások az I-III fejezet általános előírásaitól eltérhetnek, ilyenkor a sajátos előírások a 
mértékadók.  

 
37. Szolnok, Kossuth Lajos tér és környékére (KO) vonatkozó sajátos előírások 

 

99. § (1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének Kossuth Lajos utca – Kossuth Lajos tér – Ságvári Endre körút 
– Ady Endre út – Jókai Mór utca által körülhatárolt területére terjed ki. (C1 jelű) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli ki: 

a) Vi-10-50XX7(KO) 
b) Vi-11-55902(KO) 
c) Vt-10-50XX7(KO) 
d) Vt-31-5555X(KO) 
e) Vt-31-5X673(KO) 
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f) Vt-31-5X774(KO) 
g) Vt-31-27XX3(KO) 

 
100.§ Az Vi-10-50XX7(KO) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges egyéb építmények (pl. lakóépületek) helyezhetők el. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Jellemzően már kialakult és átalakításra nem szánt belvárosi építészeti karakterbe tartozik. 

Ennek megfelelően: 
aa)  A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Újonnan előkert nem alakítható ki 
ac) A telek közterületi homlokvonalán álló terület, épület utcára néző szállás jellegű 

helyiségeinek padlószint magassága legalább 3,0 m legyen. A földszint utca felőli 
oldalán újonnan csak közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezhető el.  

ad) Melléképület nem építhető. 
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény,  
2. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
3. önálló –épülettől különálló kirakatszekrény,  
4. közmű becsatlakozási műtárgy. 

af) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
b) Az önkormányzat parkolási rendelet értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani. Országos és regionális jelentőségű 
közösségi létesítmények esetén a szükséges parkoló-felületek közterületen is biztosíthatók. 

c) Az építési övezetbe eső telkek a szabályozási tervlap szerinti meglévő telekhatároknak, ill. 
javasolt telekhatároknak megfelelően építési teleknek minősülnek, ha közterületről 
gépjárművel megközelíthetők és a cb) pontok előírásai szerint beépíthetők. Telekhatár csak 
akkor módosítható, engedélyezhető, ha a szabályozási tervlapon rögzített meglévő 
állapothoz képest az építési telek méretei növekednek, vagy legfeljebb 10 %-kal csökkennek. 

d) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: % (X kód értéke) 
da) lakóépületnél max. 75 % 
db) egyéb épületnél max. 100 % 

e) Lakótelkeknél az építési telek területének legalább 15%-át növényzettel fedetten kell 
kialakítani és fenntartani. (X kód értéke) 

f) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága:  
fa) legalább 10,5 m 
fb) legfeljebb 16,0 m 

g) Kialakult utcakép (foghíj, átépítés) esetén az építmény épületmagassága: 
ga) ha a két szomszédos, meglévő építmény különböző magasságú, akkor az új 

magasság a két meglévő magasság közé kell, hogy essen, de nem lehet több, 
mint 16,0 m és nem lehet kevesebb, mint 10,5 m 

gb) ha a két szomszédos meglévő építmény azonos magasságú, akkor az új 
magasságnál + fél szintkülönbség megengedett, de nem lehet több, mint 16,0 m és 
nem lehet kevesebb, mint 10,5 m. 

 
101. § A Vi-11-55902 (KO) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
A területen csak közlekedési célokat szolgáló építmények (parkoló lemez, és hozzákapcsolódó funkciók) 
helyezhetők el.  
 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt belvárosi építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Újonnan előkert nem alakítható ki 
ac) Melléképület nem építhető.  
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
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5. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 6,0 m 
magasságig. 

ae) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
b) Az újonnan kialakítható telekméretek  

ba) telekszélesség legalább 16 m 
bb) telekmélység legalább 40,0 m 
bc) telekterület legalább 720 m² 

c) A beépítettség mértéke 100% lehet 
d) Az épületmagasság legfeljebb 4,50 m lehet. 
 

102. § A Vt-1050XX7 (KO) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Jellemzően már kialakult és átalakításra nem szánt belvárosi építészeti karakterbe tartozik. 

Ennek megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Újonnan előkert nem alakítható ki 
ac) A telek közterületi homlokvonalán álló terület, épület utcára néző szállás jellegű 

helyiségeinek padlószint magassága legalább 3,0 m legyen. A földszint utca felőli 
oldalán újonnan csak közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezhető el.  

ad). Melléképület nem építhető. 
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény,  
2. hulladéktartály, ill. tároló,  
3. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
4. közmű becsatlakozási műtárgy. 

af) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelet értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) Az építési övezetbe eső telkek a szabályozási tervlap szerinti meglévő telekhatároknak, ill. 
javasolt telekhatároknak megfelelően építési teleknek minősülnek, ha közterületről 
gépjárművel megközelíthetők és az eb) pontok előírásai szerint beépíthetők. Telekhatár csak 
akkor módosítható, ha a szabályozási tervlapon rögzített meglévő állapothoz képest az 
építési telek méretei növekednek, vagy legfeljebb 10 %-kal csökkennek. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: % (X kód értéke) 
ca) lakóépületnél max. 75 % 
cb) egyéb épületnél max. 80% 

d) Lakótelkeknél az építési telek területének legalább 15%-át növényzettel fedetten kell 
kialakítani és fenntartani. (X kód értéke) 

e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága:  
ea) legalább 10,5 m 
eb) legfeljebb 16,0 m 

f) Kialakult utcakép (foghíj, átépítés) esetén az építmény épületmagassága: 
fa) ha a két szomszédos, meglévő építmény, különböző magasságú, akkor az új 

magasság a két meglévő magasság közé kell, hogy essen, de nem lehet több mint 
16,0 m és nem lehet kevesebb, mint 10,5 m 

fb) ha a két szomszédos meglévő építmény azonos magasságú, akkor az új 
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magasságnál + fél szintkülönbség megengedett, de nem lehet több mint 16,0 m és 
nem lehet kevesebb, mint 10,5 m. 

 
103. § A Vt-31-5555X (KO) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. .Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 

A Tófenék utca felőli térfalon, a szabályozási terven jelölt helyen – a tömbbelső 
gyalogos megközelítése érdekében – a beépítés 10 m szélességben megszakad 

ab) Az építési telken csak magas tetős, az utca vonalán az utca tengelyével 
párhuzamos tetőgerincű épület helyezhető el. A keretes beépítéshez csatlakozó, 
belső udvarokba beforduló épületszárnyak gerincvonala az utcára merőleges és az 
udvarok felé lekontyolt kell, hogy legyen. 

ac) Melléképületek nem építhetők.  
1. járműtároló az épülettel egy tömegben csak a csillaggal jelölt telkeken 

építhető, 
2. a többi telken a gépjárműtároló csak az épület, ill. a kert alatt (süllyesztett 

földalatti parkolóként) helyezhető el 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető:  

1. kerti építmény (a földalatti parkolóból a feljáratok vagy közvetlenül az 
épületekbe, vagy fedett-nyitott esővédő tető alá kell, hogy vezessenek), 

2. terepszint alatti építmény,  
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig 
4. önálló –épülettől különálló kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy.  

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes.  
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható építési telek 
ba) szélessége legalább 20 m 
bb) mélysége legalább 30 m 
bc) területe legalább 720 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40%, sarokteleknél 75%. 
d) Az építési telek területének legalább 45%-át, sarokteleknél 20%-át növényzettel fedetten kell 

kialakítani és fenntartani.  
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága(X kód értéke): 

ea) legalább 7,5 m, 
eb) legfeljebb 10,0 m 
lehet. 
 

104. § A Vt-31-5X673 (KO) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
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a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. .Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Az építési telken csak magas tetős, az utca vonalán az utca tengelyével 

párhuzamos tetőgerincű épület helyezhető el.  
ac) Melléképület nem építhető. Járműtároló csak az épülettel egy tömegben építhető.  
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető:  

1. kerti építmény,  
2. terepszint alatti építmény,  
3. hulladéktartály, ill. tároló,  
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy.  

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes.  
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható építési teleknek:(X kód értékei): 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 12 m 
2. sarokteleknél legalább 14 m 

bb) mélysége legalább 25 m 
bc) területe legalább 360 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 50 %, sarokteleknél 75%. 
d) Az építési telek területének legalább 25 %-át, sarokteleknél 15%-át növényzettel fedetten kell 

kialakítani és fenntartani.  
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 6,0 m lehet. 

 
105. §Vt-31-5X774 (KO) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
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a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. .Ennek 
megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Az építési telken csak magas tetős, az utca vonalán az utca tengelyével 
párhuzamos tetőgerincű épület helyezhető el. Tetőtér beépítésnél kiemelt tetőtéri ablak 
csak a kert felé létesíthető, az utca felé csak tetősíkban lévő ablak helyezhető el. 
ac) Melléképület nem építhető. Járműtároló csak az épülettel egy tömegben építhető.  
ad). Melléképítmények közül elhelyezhető:  

1. kerti építmény,  
2. terepszint alatti építmény,  
3. hulladéktartály, ill. tároló,  
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy.  

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes.  
af). Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható építési telek:(X kód értéke): 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 12 m, 
2. sarokteleknél legalább 14 m. 

bb) mélysége legalább 25 m 
bc) területe legalább 360 m² 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 60% sarokteleknél 75%. 
d) Az építési telek területének legalább 25 %-át – sarokteleknél 15 %-át –növényzettel fedetten 

kell kialakítani és fenntartani.  
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet. 

 
106. § A Vt-31-27XX3 (KO) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. .Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadon álló. 
ab) Az építési telken csak magas tetős, előkertes, az utca tengelyével párhuzamos 

tetőgerincű épület helyezhető el.  
ac) Előkert előírt mérete 10,0 m. 
ad) Melléképület nem építhető. Járműtároló csak az épülettel egy tömegben építhető.  

1. kerti építmény,  
2. terepszint alatti építmény,  
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy.  

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes.  
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af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-
elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható építési telek 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 20 m, 
2. sarokteleknél legalább 22 m. 

bb) mélysége legalább 35 m 
bc) területe legalább1000 m2  
bd) A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti 
telekméreteket el nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek 
határainak módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek 
növelését eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 20 %(X kód értéke). 
d) Az építési telek területének legalább 65%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani (X kód értéke). 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 6,0 m lehet 
 

107. § A 97. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb előírások az alábbiak: 
(1) Az utcabútorozás és utcafásítás lehetőségének biztosítása érdekében a közép-, kisfeszültségű és 

közvilágítási hálózatok, valamint a távközlési hálózat építése csak földkábelben fektetve engedélyezhető. 
(2) Az 1960/8 hrsz.-ú telken a lakóépületek közötti zöldfelületet meg kell tartani. A zöldfelület területén csak 

a szabadtéri sportolás, játék és pihenés nem épület jellegű építményei helyezhetők el, a meglévő 
faállomány károsítása, vagy kivágása nélkül.  

(3) A szabályozási tervlap szerinti zöld területeken meglévő fák csak akkor vághatók ki, ha azt egészségi 
állapotuk, vagy a másként elháríthatatlan balesetveszély azt elengedhetetlenül szükségessé teszi. 

(4) Az Ady E út- Tófenék utca- Hajnal utca által határolt tömbben kerítés nem létesíthető. Egyéb helyen ahol 
az előkert miatt utcafronti kerítés kialakítható, az erre vonatkozó előírások az alábbiak: 

a) A kerítés magassága legfeljebb 1, 5 m lehet.  
b) A kerítésnek 50%-ban áttörtnek kell lennie. 
c) Anyaga beton, kovácsoltvas, fémháló, vagy fa bármely kombinációja lehet. 

 
38. Szolnok, Hullám utca és környékére (HU) vonatkozó sajátos előírások 

 

108. § (1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének Pálfy János utca – Tisza-part – Hullám utca – Csáklya utca 
által körülhatárolt területére terjed ki. (C2 jelű) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezetet 
jelöli: 

a) Lk-31-52662(HU) 
 

109. § Az Lk-31-52662 (HU) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába 
foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a b) bekezdés bd) és bg) pontja szerinti rendeltetések csak akkor helyezhetők 
el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 
10 m-es sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Az építési telken csak magas tetős, az utca tengelyével párhuzamos tető-gerincű 

főépület helyezhető el, kivéve a szabályozási tervlapon jelölt telkeken, ahol a már 
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kialakult és a megosztások után kialakuló új telkeken utcára merőleges gerincű, 
lekontyolt tetős épületek építhetők. 

ac) Az épületeket előkert elhagyása nélkül, az utcavonalon kell elhelyezni, kivéve a 
szabályozási tervlapon jelölt telkeket, ahol – a kialakult telekviszonyoknak 
megfelelően – 5 m-es előkertet kell megtartani. 

ad) Melléképület nem építhető. A járműtároló csak az épülettel egy tömegben 
helyezhető el.  

ae) Melléképítmények közül elhelyezhető:  
1. kerti építmény,  
2. terepszint alatti építmény,  
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

af) A közműellátottság előírt szintje: teljes 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti  gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél, 
ahol minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, 
telken belül kell gondoskodni. A szabályozási tervlapon jelölt telkeket, az előírt 
személygépkocsi mennyiség a telken kívül is elhelyezhető.  

b) A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább: 6 m, 
2. sarokteleknél legalább: 9 m. 

bb) mélysége legalább: 15 m, 
bc) területe legalább 180 m². 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c). A megengedett legnagyobb beépítési százalék  
ca) közbenső helyen: 50 %,  
cb) sarokteleknél 75%. 

d) Az építési telek területének 35%-át, saroktelek esetében 10%-át növényzettel fedetten kell 
kialakítani és fenntartani. 

e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága: legfeljebb 4,5 m lehet. 
 

110. § Egyéb a 106. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó sajátos előírások az alábbiak: 
(1) Az építési hely területét – ha azt a szabályozási tervlap kottázva nem rögzíti – 6-6 m-es elő- és oldalkert 

megtartásával kell kijelölni. 
(2) A két utcával határos telkek esetében a tervezett épületnek mindkét utcai telekhatárra rá kell épülnie. Az 

alábbi telkek esetében a kiépítés ütemezetten is végrehajtható, ahol 
a) a Vágóhíd utca és a Tutaj utca közül a Vágóhíd utcának, 
b) a Hullám utca és a Sztrájk utca közül a Hullám utcának 
kell először beépülni. 

(3) A teljes közműellátottság kiépültéig a telkeken épületek csak az Étv. 20. § (2) bekezdés szerint újíthatók 
fel, ill. bővíthetők a jelen építési előírásoknak megfelelő beépítési % határán belül. A KÖT-KÖVIZIG 
kezelésében lévő vízfolyások árvédelmi töltéseinek lábától, ill. a magaspart élétől 10-10 m szélességű 
sávot karbantartás számára szabadon kell hagyni. Ezzel összhangban a szabályozási tervlap a tervezési 
területen árvízvédelem számára a Tisza magaspartjának élétől 5 m-es sávon – kisajátítandó 
közterületként – építési tilalmat, további 5 m-es sávon nem közterületként építési korlátozást jelöl.  

 
39. Szolnok - Alcsi, két vasút közötti területre (AL) vonatkozó sajátos előírások 

 

111. §(1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének a Mester utca, Bimbó utca, Wágner Gusztáv utca, a (764/78) 
hrsz. közterület és a (765/4) hrsz. vasútterület által körülhatárolt területére terjed ki. (C3 jelű) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezetet jelöli 
ki:  

Lke-40-3X442(AL) 
 

112. § Az Lke-40-3X442 (Al) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
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b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális,  
be) szállás jellegű, 
bf) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a b) bekezdés bf) pontja szerinti rendeltetés csak akkor helyezhető el, ha a 
rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m-es 
sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Jellemzően már kialakult és átalakításra nem szánt kertes építészeti karakterbe tartozik. 

Ennek megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: oldalhatáron álló. 
ab) Főépületet legalább 5 m előkert megtartásával szabad elhelyezni. 
ac) Melléképületek közül építhető:  

1. járműtároló,  
2. műterem,  

ad) Melléképítmények közül elhelyezhető:  
1. kerti építmény,  
2. terepszint alatti építmény,  
3. hulladéktartály, ill. tároló,2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozás építménye, 
6. zárt szennyvíztározó (a szennyvízcsatorna-hálózat építéséig) 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. A szennyvízelvezető hálózat hiányában zárt 
szennyvíztározó építhető. A szennyvízelvezető hálózat kiépítését követően az 
ingatlan tulajdonosa köteles a hálózatra történő rákötésről, és azzal egyidőben a 
zárt tározó megszüntetéséről gondoskodni. 

af) Az OTÉK 42. § (10) bekezdése szerint számított személygépkocsi parkolószám 100 
%-ának megfelelő parkolóhely kialakításáról a telken belül kell gondoskodni. 

b) Az építési övezetbe eső telek a szabályozási tervlap szerinti meglévő telekhatároknak, ill. 
javasolt telekhatároknak megfelelően építési teleknek minősül, ha közútról gépjárművel 
közvetlenül megközelíthető, és közművekkel teljes értékben ellátott. Telekhatár módosítása 
esetén az építési telek méretei a szabályozási tervlapon rögzített meglévő állapothoz képest 
legfeljebb 10%-kal lehetnek kisebbek (X kód értéke). 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 30 %. 
d) Az építési telek területének legalább 55%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani.  
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 4,5 m lehet. 
 

113. § Az átmeneti területhasználat előírásai az alábbiak: 
a) Az építési telkeken mindaddig, amíg az előírt közműellátottság és közúti megközelítés nem 

biztosított, csak felvonulási épületek, illetve a jelenlegi kialakult területhasználattal 
kapcsolatos mezőgazdasági tároló és állattartó épületek építhetők, a telekre vonatkozó 
szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint, amennyiben ezt más előírások nem zárják ki (pl. 
állattartó rendelet). 

b) Épületek a teleknek a szabályozási tervlapon jelölt közút, vagy egyéb közterület céljára jelölt 
részén nem helyezhetők el. 

 
40. Szolnok - Alcsi, Mester úti szovjet laktanya és környékére (BE) vonatkozó sajátos előírások 

 

114. § (1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének a Mester utca -–Üteg utca, a (0533) hrsz. vasútterület, 
valamint a kijelölt távlati belterületi határvonal által határolt területre terjed ki. (C4 jelű) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli ki: 

Lk-31-5555X(BE) 
 

115. § Az Lk-31-5555X (BE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába 
foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
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b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a b) bekezdés bd) és bg) pontja szerinti rendeltetések csak akkor helyezhetők 
el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 
10 m-es sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem, kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Az építési telken csak magas tetős, az utca vonalán az utca tengelyével 

párhuzamos tetőgerincű főépület helyezhető el. A szabályozási terven kötelező 
építési vonallal jelölt, zártsorú beépítésű épületek földszintjén üzleteket kell építeni. 

ac) Új építés, illetve átépítés esetén külön gondot kell fordítani az utcaképi 
illeszkedésre. Ennek bizonyítására utcaképi vázlatot vagy fotómontázst kell 
készíteni, melyet a szomszédos 2-2 telekre kiterjedően kell elkészíteni. 

ad) Melléképületek nem építhetők. Járműtároló csak az épülettel egy tömegben vagy a 
terepszint épület alatt építhető.  

ae). Melléképítmények közül elhelyezhető:  
1. kerti építmény,  
2. terepszint alatti építmény,  
3.- hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

af) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
ag) Szolnok Város helyi parkolási rendjéről szóló önkormányzati rendelete értelmében 

az OTÉK szerinti gépjármű elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül 
biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább egy személygépkocsi 
elhelyezési lehetőségről, telken belül kell gondoskodni. A szabályozási tervlapon 
jelölt telkeken, az előírt személygépkocsi mennyiség a telken kívül is elhelyezhető.  

b) A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 20 m, 
2. sarokteleknél legalább 30 m. 

bb) mélysége legalább 30 m, 
bc) területe legalább 720 m². 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék  
ca) közbenső teleknél 40%,  
cb) sarokteleknél 75% 

d) Az építési telek területének legalább 45%-át – sarokteleknél 10%-át növényzettel fedetten kell 
kialakítani és fenntartani 

e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága: (X kód értéke) 
ea) legkisebb 6,0 m. 
eb) legnagyobb 9,0 m. 
lehet. 

116. § A 112. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírás: 
A vasút 100 méteres zajvédő sávjába eső épületek nyílászáróit 3 rétegű zajvédő szerkezettel kell 
megépíteni. 

 
41. Szolnok, régi és új 4. sz. főútvonalakkal határolt (4SZ) területére vonatkozó sajátos előírások 

 

117. § (1) Az előírások hatálya Szolnok város 0576 hrsz.-ú földrészletének déli telekvonala, a 0581 hrsz.-ú út 
területének nyugati telekhatára, az új 4. sz. főút földrészletének északi telekvonala, a 0594/1 hrsz.-ú út 
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nyugati telekhatára, a 0577/1 hrsz.-ú földrészlet déli telekvonala és a 0577/4 hrsz.-ú telek nyugati 
határvonala által körülhatárolt területére, valamint a 13105 hrsz.-ú telekre terjed ki. (5 jelű). 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli ki: 

a) Vi-21-27XX4(4SZ) 
b) Vi-21-2XXX4(4SZ) 
 

118. § A Vi-21-27XX4 (4SZ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai szerint: 

a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 
elhelyezésére szolgál.  

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadon álló. 
ab) Ha a szabályozási terv másként nem intézkedik legalább 5,0 m előkert létesítendő. 
ac) Melléképület nem helyezhető el. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló – kirakatszekrény.  

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége legalább 20 m 
bb) mélysége legalább 35 m 
bc) területe legalább 1000 m² 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 35 (X kód értéke. 
d) Az építési telek területének legalább 50 %-át növényzettel fedetten kell kialakítani (X kód 

értéke). 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet. 

 
119. § Vi-21-2XXX4 (4SZ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 

elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
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bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - általános. 
ab) Ha a szabályozási terv másként nem intézkedik legalább 5,0 m előkert létesítendő. 
ac) Melléképület nem helyezhető el. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható övezetben építési telek (X kód értéke): 
ba) szélessége legalább 20 m 
bb) mélysége legalább 35 m 
bc) területe legalább 1500 m² 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 35 (X kód értéke). 
d) A zöldfelületi fedettség a telekterület legalább 50 %-a legyen (X kód értéke). 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet. 

 
120. § A 115. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírások az alábbiak: 

(1) A szabályozási tervlapon jelölt 0595/12, 0595/5, 0595/11 és a 19703/3 hrsz.-ú ingatlanokat magába 
foglaló tömb "építészetileg kiemelt területként" kezelendő. A létesítmények tervezésekor fokozott 
figyelmet kell fordítani a tájba illő, esztétikus megjelenésre és anyaghasználatra. 

(2) Az építési telkek oldal- és hátsó határa mentén 5,0 m-es területsávban védőfásítást kell létesíteni. 
(3) A szabályozási tervlapon jelölt kötelező építési vonalra a tervezett épületek homlokfalának külső síkját, 

valamely épületrészét, ill. épületrész sarokpontját kell elhelyezni. Azon építési telkeken, amelyeken 
kötelező építési vonal nem került meghatározásra, ott a tervezett létesítmények 

a beépíthető telek-részeken bárhol elhelyezhetők. 
(4) A területen legfeljebb. 2,0 m magas kerítés építhető. 
(5) A tervezési területen szolgálati lakások létesítése csak fokozott hanggátlású épületszerkezetek 

alkalmazása esetén engedélyezhető. Az építési engedélykérelemhez akusztikai szakvéleményt 
mellékelni kell. 

(6) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen elhelyezett épületek padlómagassága nem lehet kevesebb, 
mint a feltáró út útburkolatának a telek tengelyében mért koronamagassága. 

 
121. § A 113. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó környezetvédelmi sajátos előírások az alábbiak: 

(1) A 4. számú főközlekedési úttal érintkező építési telkeken építményt elhelyezni csak a közút kezelőjének 
és a közúti hatóság hozzájárulásával lehetséges. 

(2) A 4. számú országos főút 120 méteres zajvédő sávjába eső épületek nyílászáróit 3 rétegű zajvédő 
szerkezettel kell megépíteni. 

 
42. Szolnok Botár Imre út területére vonatkozó (BOT) sajátos előírások 

 

122. § (1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének a Széchenyi István, Fogoly, Sárkány, Zerge, Karcag L. által 
határolt területére terjed ki. (C6 jelű) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli ki: 

a) Vt-20-0866Y(BOT) 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
68 

 

b) Vt-20-2455X(BOT) 
c) Vt-20-0066Z(BOT) 
d) Lk-31-2X555(BOT) 
e) Lk-31-2X556(BOT) 

 
123. §A Vt-20-0866Y(BOT) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A beépítési módra nincs megkötés 
ab) Melléképület nem helyezhető el. 
ac) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ad) A közműellátottság előírt szintje: teljes 
ae) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó épületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni. Országos és regionális jelentőségű közösségi 
létesítmények esetén a szükséges patkolófelületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Az újonnan kialakítható legkisebb építési telek területe legalább 2000 m² 
c) A megengedett legnagyobb beépíthetőség 50 %. 
d) A zöldfelületi fedettség a telekterület legalább 35 %-a legyen. 
e). Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 12,0 m. (X kód értéke). 
f). Az új építményt szimmetrikus tetőformájú magas tetővel kell kialakítani. 
g) A telken, ill. a telken álló építményen reklámhordozót elhelyezni csak az építészeti kialítással 

összhangban szabad. 
h) Intézmény – kivéve oktatási, nevelési, szociális intézmények – telkén kerítés nem létesíthető. 

 
124. § A Vt-20-2455X (BOT) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód szabadonálló - általános. 
ab) Új építmény a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül helyezhető el. 
ac) Melléképület nem helyezhető el. 
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ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 
1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5.- közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti  gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni. Országos és regionális jelentőségű közösségi 
létesítmények esetén a szükséges patkolófelületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Az újonnan kialakítható legkisebb építési telek területe legalább 500 m² 
c) A telken megengedett legnagyobb beépítettség 40%. 
d) A zöldfelületi fedettség a telekterület legalább 45 %-a legyen. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 7,0 m lehet(X kód 

értéke). 
f) Az újonnan kialakított épület tetőformája lapos tető legyen. 
g) A telken elhelyezendő építményben transzformátorállomás elhelyezésének feltételeit 

biztosítani kell. 
h) A szabályozási tervlapon jelölt szolgalmi joggal védett távhő vezetéket az épület 

elhelyezésénél figyelembe kell venni. 
i) Intézmény – kivéve oktatási, nevelési, szociális intézmények – telkén kerítés nem létesíthető. 

 
125. § A Vt-20-0066Z (BOT) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) Beépítési mód és az épület tetőformája a jelenlegi adottságokhoz alkalmazkodó 

legyen  
ab) Előkertre nincs megkötés 
ac) Melléképítmény nem helyezhető el. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni. Országos és regionális jelentőségű közösségi 
létesítmények esetén a szükséges parkoló-felületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Az építési telek az adottságok szerint alakítható ki. 
c) A telken megengedett legnagyobb beépítettség 50%. Úszótelek esetén 100% 
d) A zöldfelületi fedettség a telekterület legalább 35 %-a legyen. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 4,2 m lehet(Z kód 

értéke). 
f) A telken, ill. a telken álló építményen reklámhordozót elhelyezni csak az építészeti 

kialakítással összhangban szabad.  
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g) A telek határán kerítés nem létesíthető. 
 

126. § Az Lk-31-2X555 (BOT) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába 
foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a (2) bekezdés bd) és bg) pontja szerinti rendeltetések csak akkor helyezhetők 
el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 
10 m-es sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - általános 
ab) Az építési telken csak előkertes, magas tetős, az utca tengelyével párhuzamos 

tetőgerincű építmény helyezhető el. 
ac) Az előkert előírt mérete 5,0 m 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható építési telek (X kód értéke): 
ba) szélessége 

1. közbenső helyen legalább 16 m, 
2. sarkon legalább 18 m. 

bb) mélysége legalább 25 m 
bc) területe legalább 450 m² 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40 % – saroktelek estében max. 60 % lehet 
d) Az építési telek területének legalább 45%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. Saroktelek esetén legalább 25%-át. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága: 

ea) legalább 5,0 m 
eb) legfeljebb 10,5 m 
lehet. 

 
127. § Az Lk-31-2X556 (BOT) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába 

foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
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be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a (2) bekezdés bd) és bg) pontja szerinti rendeltetések csak akkor helyezhetők 
el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 
10 m-es sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - általános. 
ab) Az építési telken csak előkertes, magas tetős, az utca tengelyével párhuzamos 

tetőgerincű építmény helyezhető el. 
ac) Az előkert előírt mérete 5,0 m 
ad) Melléképület nem építhető. 
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

af) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti  gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A kialakítható építési telek (X kód értékei): 
ba) szélessége 

1. közbenső helyen legalább 18 m, 
2. sarkon legalább 20 m. 

bb) mélysége legalább 30 m 
bc) területe legalább 600 m² 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40 % – saroktelek estében max. 60 % lehet 
d) Az építési telek területének legalább 45%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. Saroktelek esetén legalább 25 %-át. 
e) Az építési telken elhelyezhető épületépítmény magassága: 

ea) legalább 7,5 m 
eb) legfeljebb 12,5 m 
lehet. 

f) Új építés, illetve átépítés esetén külön gondot kell fordítani az utcaképi illeszkedésre. Ennek 
bizonyítására a szomszédos 2-2 telekre kiterjedően fotómontázst kell készíteni. 

 
128. § A 120. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírások az alábbiak: 

(1) A szabályozási tervlapon jelöltek szerint kialakított építési telkek tovább nem oszthatók, de 
összevonhatók. 

(2) Amennyiben különböző mértékben beépíthető telkek összevonására kerül sor, vagy az összevonásából 
származtatható telek kerül kialakításra az eredetileg tervezett mértékig építhető be. 

(3) A távhő vezetékkel érintett telket, az azon lévő távhő-vezeték üzemeltetését és karbantartását biztosító 
szolgalmi jog kikötésével kell kialakítani. 

(4) A meglévő épületek a jelenlegi homlokzati síkok megtartásával építhetők át, ill. újíthatók fel. 
(5) A Széchenyi körút melletti telkeken lakások építése csak fokozott hanggátlású épületszerkezeteket kell 

alkalmazni. 
(6) A Széchenyi körút melletti épületekben a szeméttartályt épületen belül vagy belső udvarban, a gyalogos 

forgalmat nem zavaró, takart módon kell elhelyezni. 
 

43. Szolnok, Zagyva-part (ZAP) területére vonatkozó sajátos előírások 
 

129. § (1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének a Széchenyi István, Gyermekváros, Kaán Károly utca, a 
belterületi határ, a Zagyva és a vasútterület által körülhatárolt területére terjed ki. (C 7jelű) 
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(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi speciális építési karakter-
zónákat jelöli ki: 

a) Lke-41-3X44X (ZAP) 
b) Vi-21-2X66Y (ZAP) 
c) Vi-41-3X4XX (ZAP). 

 
130. § AzLke-41-3X44X (ZAP) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 

egységet magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) lakó 
bb) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális,  
be) szállás jellegű, 
bf) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a b) bekezdés bf) pontja szerinti rendeltetés csak akkor helyezhető el, ha a 
rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m-es 
sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, vagy átalakuló kertes építészeti karakterű területbe tartozik. Ennek 

megfelelően 
aa) A megengedett beépítési mód: oldalhatáron álló. Ha a telek helyzete, alakja, 

megengedi, szabadon álló is lehet, ha ez a szomszédos telkek oldalhatáron álló 
beépítését nem korlátozza. 

ab) Építményt – ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik – csak 5 m előkert 
megtartásával szabad elhelyezni. 

ac) Melléképületek közül építhető: 
1. járműtároló, 
2. műterem. 

ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 
1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló  
5. kirakatszekrény,  
6. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az OTÉK 42. § (10) bekezdése szerint számított személygépkocsi parkoló szám 

100 %-ának megfelelő parkolóhely kialakításáról a telken belül kell gondoskodni 
b) Építési teleknek az a telek minősül (X kód értékei), amelynek: 

ba) szélessége legalább 
1. közbenső teleknél 18 m 
2. sarokteleknél 20 m 

bb) mélysége legalább 30 m 
bc) területe legalább 680 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 30 %. 
d) Az építési telek területének legalább 55 %-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága (X kód értékei): 

ea) legalább 3,0 m 
eb) legfeljebb 4,2 m 
lehet. 

 
131. § A Vi-21-2X66Y (ZAP) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
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a)A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 
elhelyezésére szolgál.  

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadon álló. 
ab) Előkert mérete tetszőleges legalább 3,0 m 
ac) Melléképület nem helyezhető el. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű 

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről, telken 
belül kell gondoskodni.  

b) A szabályozási tervlapon jelölt telek minősül építési teleknek. A telek tovább nem osztható (X 
kód előírása). 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 50 %. 
d) Az építési telek területének legalább 35%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 20,0 m lehet(Y kód 

értéke). 
 

132. § A Vi-41-3X4XX (ZAP) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 
elhelyezésére szolgál 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt kertes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: oldalhatáron álló. Ha a telek helyzete, alakja 

megengedi, szabadon álló is lehet, ha ez a szomszédos telkek oldalhatáron álló 
beépítését nem korlátozza. 

ab) Építményt – ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik – csak 5 m előkert 
megtartásával szabad elhelyezni. 
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ac) Melléképületek közül építhető: 
1. járműtároló, 
2. műterem. 

ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 
1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az OTÉK 42. § (10) bekezdése szerint számított személygépkocsi parkoló szám 

100 %-ának megfelelő parkolóhely kialakításáról a telken belül kell gondoskodni 
b) Építési teleknek az a telek minősül, amelynek (X kód értékei): 

ba) szélessége legalább 
1. közbenső teleknél 18 m 
2. sarokteleknél 20 m 

bb) mélysége legalább 30 m 
bc) területe legalább 680 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 30 %(X kód értéke). 
d) Az építési telek területének legalább 55 %-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága(X kód értéke). 

ea) legalább 3,0 m 
eb) legfeljebb 4,2 m 
lehet. 
 

133. § A 127. § (1) bekezdésében lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírások az alábbiak: 
(1) A telkeken üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el. 
(2) A 19504, 19371/2 és 19263 hrsz.-ú építési telkeken, valamint a 9678/8 hrsz.-ú telek déli szomszédjaként 

újonnan kialakítandó telken, épületen belül transzformátorállomások elhelyezését biztosítani kell. Ezen 
épület terveit az építési engedélyezési eljárás során egyeztetni kell az illetékes közműszolgáltatóval. 

(3) A Széchenyi körút melletti telkeken hulladéktartályt épületen belül vagy belső udvarban, a gyalogos 
forgalmat nem zavaró, takart módon kell elhelyezni. 

(4) Intézményi- és üzemi épületben szilárd tüzelésű fűtőberendezés alkalmazása nem alkalmazható. 
 

134. § A 127. § (1) bekezdésében lehatárolt területre vonatkozó környezetvédelmi sajátos előírások az alábbiak:  
(1) A Zagyva fővéd-töltés mentett oldali rézsűlábától mért 

a) 200 m-en belül tilos halakra kifejezetten veszélyes növényvédő szerek használata, 
b) 50 m-en belül tilos halakra közepesen veszélyes növényvédő szerek használata, 
c) 20 m-en belül tilos halakra mérsékelten veszélyes növényvédő szerek használata, 
d) 5 m-en belül tilos növényvédő szerek használata. 

(2) A Zagyva-part védelme érdekében állattartási létesítmény építése a kedvtelésből vagy őrzés céljára 
tartott ebek elhelyezésére szolgáló építmény kivételével tilos. 

 
44. Szolnok, Városmajor úti volt szovjet laktanya (VSZ) környékére vonatkozó sajátos előírások 

 

135. § (1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének a Városmajor út - Puskás T. u. - Bimbó u. - Liliom u. által 
határolt területére terjed ki. (C 8 jelű) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli: 

a) Lk-31-5355X (VSZ) 
b) Vt-20-2X5X6 (VSZ) 
c) Vt-31-2X66X (VSZ) 
d) Vt-31-2557X (VSZ) 
e) Vt-31-27444 (VSZ). 

 
136. § Az Lk-31-5355X (VSZ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
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a) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába 
foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a (2) bekezdés bd) és bg) pontja szerinti rendeltetések csak akkor helyezhetők 
el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 
10 m-es sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Az építési telken 5,0 m előkert megtartásával magas tetős, az utca tengelyével 

párhuzamos tetőgerincű építmény helyezhető el. 
ac) Melléképületek közül járműtároló építhető. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti  gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége legalább 8 m 
bb) mélysége legalább 25 m 
bc) területe legalább 360 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40 %. 
d) Az építési telek területének legalább 45%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága(X kód értéke): 

ea) legalább 7,5 m 
eb) legfeljebb 9,5 m 

f) Új építés, illetve átépítés esetén külön gondot kell fordítani az utcaképi illeszkedésre. 
g) A közterület határvonalán álló kerítés legfeljebb 1,0 m magas lehet, amelyből a lábazat 

legalább 0,4 m magas. 
 

137. §A Vt-20-2X5X6 (VSZ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
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a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 
megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadon álló-általános 
ab) Előkert mértéke: 5 m. 
ac) Újonnan építendő építmény magas tetővel kell kialakítani. 
ad) Melléképület nem építhető.  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű csatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. kerti építmény, 
6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

af) Közművesítettség mértéke: teljes. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. Országos és regionális jelentőségű közösségi 
létesítmények esetén a szükséges patkolófelületek közterületen is biztosíthatók. 

b) A kialakítható legkisebb telek méretei (X kód értékei): 
ba) telekszélesség,  

1. közbeeső teleknél legalább 16 m 
2. sarokteleknél legalább 18 m 

bb) telekmélység legalább 25 m 
bc) telekterület legalább 600 m2. 

c) Beépítési %: legfeljebb 40%. 
d) Zöldfelületi fedettség: legalább 50%(X kód értékei). 
e) Az építmény épületmagassága legalább 7,5 m.  

 
138. § A Vt-31-2X66X (VSZ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - általános. 
ab) Az építési telken 5,0 m előkert megtartásával magas tetős, az utca tengelyével 

párhuzamos tetőgerincű építmény helyezhető el. 
ac) Melléképületek közül építhető járműtároló. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értékei): 
ba) szélessége legalább 20 m 
bb) mélysége legalább 30 m 
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bc) területe legalább 700 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 50 %. 
d) Az építési telek területének legalább 35%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága(X kód értéke): 

ea) legalább 9,5 m, 
eb) legfeljebb 12,5 m 
lehet. 

f) A közterület határvonalán álló kerítés legfeljebb 1,6 m magas és áttört legyen. 
 

139. § A Vt 31-2557X (VSZ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - általános. 
ab) Az építési telken 5,0 m előkert megtartásával magas tetős, az utca tengelyével 

párhuzamos tetőgerincű építmény helyezhető el. 
ac) Melléképületek közül járműtároló építhető. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló-- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége legalább 18 m 
bb) mélysége 30 m 
bc) területe legalább 720 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 40%. 
d) Az építési telek területének legalább 25%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető épületmagasság(X kód értéke): 

ea) legalább 7,5 m, 
eb) legfeljebb 9,5 m 
lehet. 

f) Új építés, illetve átépítés esetén külön gondot kell fordítani az utcaképi illeszkedésre. 
Ennek bizonyítására utcaképi vázlatot vagy fotómontázst kell, a szomszédos 2-2 telekre 
kiterjedően kell elkészíteni. 
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g) A közterület határvonalán álló kerítés legfeljebb 1,6 m magas és áttört legyen. 
 

140. § A Vt-31-27444 (VSZ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - általános. 
ab) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl előkert nem létesíthető 
ac) Az épületek utcavonallal párhuzamos tetőgerincű magas tetővel alakíthatók ki. 
ad) Melléképület közül elhelyezhető, 

1. járműtároló, 
2. kiskereskedelmi üzlet, 
3. árusító pavilon, 
4. műterem. 

ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  
1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. kerti építmény,  
6. zászlótartó oszlop.  

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) Az újonnan kialakítható telekméretek: 
ba) telekszélesség legalább 20 m 
bb)- telekmélység legalább 35 m 
bc) telekterület legalább 1000 m² 

c) Beépítettség mértéke legfeljebb 30 % 
d) A zöldfelületi fedettség legalább 55 % 
e). A megengedett épületmagasság legfeljebb 7,5 m. 
f) A közterület határvonalán álló kerítés legfeljebb 1,6 m magas és áttört legyen. 

 
45. Szolnok, volt 4. sz. főút – Téglagyári út közötti területre (T) vonatkozó sajátos előírások 

 

141. § (1) Az előírások hatálya Szolnok, volt 4. sz. főút (Abonyi út) – MÁV terület – Téglagyári út –Nagysándor J. út 
– Ceglédi utcai garázssor – Ceglédi utca folytatásaként tervezett útszakasz –Fék utca által körülhatárolt 
területre terjed ki. (C9) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli ki: 

a) Ge-21-2X674 (T) 
b) Vi-21-2X66X (T) 
c) Vi-21-2X664 (T) 

 
142. § A Ge-21-2X674 (T) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási telephelyek, 

valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, továbbá 
mezőgazdasági majorok elhelyezésére szolgál. 
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b) A területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások 

c) A területen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek újonnan nem létesíthetők. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 
megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadon álló- általános 
ab) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m előkert kialakítása 

kötelező. 
ac) Melléképület nem építhető. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló -- kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értéke): 
ba) szélessége legalább 30 m 
bb) mélysége legalább 30 m 
bc) területe legalább 1500 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 50. 
d) Az építési telek területének legalább 25%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet. 

 
143. §Vi-21-2X66X (T) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 

elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - általános. 
ab) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m előkert kialakítása 

kötelező. 
ac) Melléképület nem építhető. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 
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ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értékei): 
ba) szélessége legalább 30 m 
bb) mélysége legalább 30 m 
bc) területe legalább 1500 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt és az előbbi előírások szerint telekméreteket el nem érő 
telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak módosítása csak 
akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 50. 
d) Az építési telek területének legalább 35%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 12,0 m lehet(X kód 

értéke). 
 

144. § A Vi-21-2X664 (T) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 
elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló-általános 
ab) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m előkert kialakítása 

kötelező. 
ac) Melléképület nem építhető. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értékei): 
ba) szélessége legalább 30 m  
bb) mélysége legalább 30 m 
bc) területe legalább 1500 m2 

A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 50. 
d) Az építési telek területének legalább 35%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
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e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagasság legfeljebb 7,5 m lehet. 
 

145. § A 139. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírások az alábbiak: 
(1) A területen csak fásított parkoló létesíthető. 
(2) A növényanyag megválasztásánál előtérbe kell helyezni a honos fajok telepítését. 

 
46. Szolnok, Thököly út - Rékasi felüljáró - Szántó utca - Szántó krt.- Csokonai utca által határolt területre 

(SZAN) vonatkozó sajátos előírások 
 

146. § (1) Az előírások hatálya Szolnok város belterületének a Thököly út - Rékasi felüljáró - Szántó utca Szántó 
körút és a Csokonai utca által határolt területére terjed ki. (C10 jelű) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli ki:  

a) Vi-21-1855X (SZAN) 
b) Lk-30-0X77X (SZAN). 

 
147. §Vi-21-1855X (SZAN) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 

elhelyezésére szolgál. 
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 
ab) 10 m-es előkert kialakítása kötelező. 
ac) Melléképület nem létesíthető. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi  elhelyezési lehetőségről 
kell telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége legalább 35m, 
bb) mélysége legalább 40 m, 
bc) területe legalább 2000 m2. 
A szabályozási tervlapon jelölt kialakult és az előbbi előírások szerinti telekméreteket el 
nem érő telek ugyancsak építési teleknek minősül. Az ilyen telkek határainak 
módosítása csak akkor engedélyezhető, ha a módosítás a telekméretek növelését 
eredményezi. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40 %. 
d). Az építési telek területének legalább 45 %-át növényzettel fedetten kell kialakítani és 

fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 

m(X kód értéke). 
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148. § Az Lk-30-0X77X (SZAN) jelű sajátos építési övezet építési előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába 
foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területeken a (2) bekezdés bd) és bg) pontja szerinti rendeltetések csak akkor helyezhetők 
el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felőli határán a háromszintes növénytelepítés 
10 m-es sávban biztosítható. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt városi-zárt építési karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) Ha a telek mélysége 20 m-nél kisebb, az északnyugati és a hátsó telekhatár számít 

tűzfallal beépíthetőnek. Az épület állhat az északnyugati oldalhatáron (fésűs 
beépítés jelleggel) vagy az északnyugati és hátsó telekhatárra (tűzfallal) húzódó 
átriumház jelleggel, ha a telek szélessége ezt megengedi. 

ab) Ha a telek mélysége 20 m-nél nagyobb, az épület tűzfallal az északnyugati 
telekhatáron állhat. Ebben az esetben 6m-es hátsókert kialakítása kötelező. 

ac) Két utca közé eső teleknek bármely utcai frontján elhelyezhető az utcavonalon 
zártsorúan elhelyezett épület. 

ad) Az építményt úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos telkek tűzfallal beépíthető 
határaihoz vagy tűzfallal csatlakozik, vagy attól elmarad legalább 5 m oldal-, ill. 6 m 
hátsókerttel. 

ae) Ha a telek szélessége 10 m-nél keskenyebb, csak utcavonalon álló épületszárny 
helyezhető el. 

af) Az előkert nélkül utcavonalon zártsorúan álló épület (rész) tetőgerince az 
utcavonallal párhuzamos lehet. 

ag) Az oldalhatáron álló építmény (rész) szélessége 4 és 6 m között lehet, tetőidoma 
pedig az utcavonalra merőleges gerincű, szimmetrikus, oromfalas nyeregtető lehet. 
A tető hajlásszöge 40 és 45° között alakítható ki. 

ah) Az épületeket előkert nélkül utcavonalon, ill. oldalhatárra lehet elhelyezni. 
ai) Melléképület nem építhető. Járműtároló csak az épülettel egy tömegben építhető. 
aj) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, ill. tároló, 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ak) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
al) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. 

b) Telekátosztási igény esetén a kialakítható legkisebb telek 180 m2, amelynek (X kód előírásai): 
ba) szélessége legalább 12 m 
bb) mélysége legalább14 m 

c). A meglévő beépített 100 m2-nél nagyobb telkek (ill. a meglévő telkek összevonásából létrejött 
új telek) ha közútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető, és közművel teljes értékűen 
ellátott építési teleknek minősül 

d) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 
da) közbenső teleknél 60 % 
db) sarokteleknél, ha a beépítési mód zártsorú és a beépítési kötelezettség mindkét 

utcavonalon zártsorú 75 % 
e) Az építési telek területének legalább 25 %-át – sarokteleknél 10 %-át –növényzettel fedetten 

kell kialakítani és fenntartani. Amennyiben a telken kizárólag kereskedelmi funkció valósul 
meg, a növényzettel való fedés alól felmentés adható. 
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f) Az építési telken építhető építmény épületmagassága 3,0 - 4,2 m közötti lehet, az 
épületbővítés magassága a meglévő épülettel azonos kell, hogy legyen (X kód előírásai). 

 
149. § A 144. § (1) bekezdésében lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírások az alábbiak: 

(1) Zártsorú beépítés esetén, az irányadó építési vonalhoz úgy kell igazodni, hogy a szomszédos már 
beépült telkek telekhatárain lévő többszintes tűzfalat takarni kell az új beépítés építési vonalának azonos 
mélységű megválasztásával. Az építési vonal "előre", "hátra" ugratása lehetséges telken belül, egy 
lépcsőben max.4m-es ugrást engedélyezve. 

(2) A Szántó körút, a Thököly út és a Csokonai utca mentén, földszinten lakás nem helyezhető el. 
(3) A Szántó körútra és a Thököly útra néző építmények lakóhelyiségeit csak fokozott hanggátló képességű 

nyílászárókkal lehet kialakítani.  
(4) A Szántó körút mentén kialakuló üzletek csak akkor működhetnek, ha a jelenleg közvetlenül az út mellett 

kialakított gyalogos burkolatot áthelyezik az épület mellé (2-3 m). 
 

150. § A 144. § (1) bekezdésében lehatárolt területre vonatkozó sajátos közmű előírások az alábbiak: 
(1) A közműveknek és védőtávolságának közterületen kell helyet biztosítani. A közterületen túlnyúló 

védőtávolságra szolgalmi jog bejegyzése szükséges (Bihari Sándor utca gázellátása). 
 (2) A csapadékvíz elvezetését zárt csatornahálózat kiépítésével kell megoldani (kivéve a Bihari Sándor 

utcát, ahol folyóka építendő.) 
(3) Új villamos energia közép- és kisfeszültségű, közvilágítási és távközlési hálózatok építését csak 

földkábelbe fektetve szabad engedélyezni. 
(4) A gázelosztás középnyomású, új utcák szabályozási szélességét ennek megfelelően kell alakítani 

(kivéve Bihari Sándor utca gázellátása kisnyomású gázzal építhető) 
(5) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A 

tervezett gáz-nyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés a 
telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. 

(6) Parapet - konvektoros fűtés olyan helyiségben, amelynek csak egy ablaka van, nem létesíthető. 
 

47. Szolnok, Tiszaligeti üdülősor területére (TL) vonatkozó sajátos előírások 
 

151. § (1) Az előírások hatálya kiterjed a Tiszaligeti üdülősor építési övezeteire (C11) 
(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezetet jelöli 

ki:  
Vi-30-52663 (TL) 
 

152. § A Vi-30-52663 (TL) jelű sajátos építési övezet építési előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények 
elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 
létesíthetők. Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az 
összes szintterület 75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) A terület kialakult, átalakításra nem szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) Beépítési mód zártsorú 
ab) A kialakult állapotnak megfelelően kell az előkert méretét meghatározni,  
ac) Melléképület nem helyezhető el. 
ad) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű csatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5.- kerti építmény, 
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6. zászlótartó oszlop. 
ae) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 
minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell 
telken belül gondoskodni. Országos és regionális jelentőségű közösségi 
létesítmények esetén a szükséges parkoló-felületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Telekalakítás során a telkek területe legalább 180 m² legyen. 
c) Beépítettség mértéke legfeljebb 50 % lehet. 
d) A telek zöldfelületi fedettsége érje el a 35 %-ot. 
e) A megengedett épületmagasság legfeljebb 6,0 m lehet. 

 
48. Szolnok, Széchenyi krt. – Fogoly utca – Sárkány utca – Thököly út által határolt területre vonatkozó 

sajátos előírások 
 

153. § (1) Az előírások hatálya kiterjed a Széchenyi krt. – Fogoly utca – Sárkány utca – Thököly út által határolt 
meglévő és kialakítandó építési telkekre. (C12) 

(2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen garázs(ok) csak az egyes telkeken elhelyezett építmények 
kiszolgálására építhetők. 

 
49. Szolnok, városközpontra (V) vonatkozó sajátos előírások 

 

154. § (1) Az előírások hatálya Szolnok belterületének Ságvári Endre körút-Baross Gábor út - Dr. Elek István út-
Ady Endre út által határolt területre terjed ki. (C13) 

(2) A szabályozási terv az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos speciális építési 
övezeteket jelöli ki: 

a) Vt-10-04X8X (V) 
b) Vi-11-57X87 (V) 
c) Vi-11-5790X (V) 
d) Vi-10-0498X (V) 
e) Vi-21-5890X (V) 
f) Vt-30-02660 (V) 
g) Vt-30-02770 (V) 
h) Vt-31-5366X (V) 
i) Vt-31-5176X (V). 
 

155. § A Vt-10-04X8X (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A Baross utca mentén, a földszinten csak közösségi célú használat engedélyezhető. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt belvárosi építészeti karakterbe tartozik. Ennek 
megfelelően: 

aa) Beépítési mód kialakult. 
ab) Előkert nem alakítható ki. 
ac) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, 

szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
ad) Melléképület nem építhető. 
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
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4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. kerti építmény, 
6. zászlótartó oszlop. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. Országos 
és regionális jelentőségű közösségi létesítmények esetén a szükséges parkoló-
felületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Telekrendezés során kialakítható építési telek méretei: 
ba) szélessége legalább 10 m 
bb) mélysége legalább 25 m 
bc) területe legalább 500 m² 

c). A max. beépíthetőség – közbenső telek esetében is – 75% (X kód értéke). 
d) Zöldfelületi fedettség legalább 10 %. 
e). Az építmény megengedett legnagyobb magassága (X kód előírásai) a szabályozási tervlapon 

jelölt előírások szerinti. Az építmény megengedett legkisebb magassága a jelölt érték -3,0 m. A H 
= K kialakult épületmagasság, amelytől 1,5 m eltérés engedélyezhető. (A H = K kialakult 
épületmagasság a Baross u. 17-19. sz. épület kialakult épületmagassága.) (A max 75%-os 
beépíthetőségre – a közbenső telkek esetében is – a telekstruktúra védelme, és a két utcára 
nyíló telkek miatt van lehetőség.) 

 
156. § Vi-1157X87 (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál.  
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. 
Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szintterület 
75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai: 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt belvárosi építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) Beépítési mód zártsorú. 
ab) Előkert nem alakítható ki.  
ac) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, 

szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
ad) Melléképület nem építhető. 
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. zászlótartó oszlop. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

b) Kialakítható építési telek méretei: 
ba) telekszélesség 

1. közbenső teleknél legalább 16 m 
2. sarokteleknél legalább 18 m 

bb) telekmélység legalább 35 m 
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bc) telekterület legalább 1000 m² 
c) Beépítettség legfeljebb 75 % lehet (X kód értéke). 
d) Zöldfelületi fedettség legalább 10 % legyen. 
e) Épületmagasság 

ea) legfeljebb 16,0 m 
eb) legalább 10,5 m 
legyen. 

 
157. § Vi-11-5790X (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál.  
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. 
Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szintterület 
75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt belvárosi építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) Beépítési mód zártsorú. 
ab) Előkert nem alakítható ki. 
ac) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, 

szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
ad) Melléképület nem építhető. 
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. kerti építmény, 
6. zászlótartó oszlop. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

b) Kialakítható építési telek méretei: 
ba) telekszélesség 

1. közbenső teleknél legalább 16 m, 
2. sarokteleknél legalább 18 m. 

bb) telekmélység legalább 35 m 
bc) telekterület legalább 1000 m² 

c) Beépítettség 100 % lehet. 
d) Az építmény megengedett legnagyobb épületmagassága a szabályozási tervlapon jelölt előírások 

szerinti. Az építmény megengedett legkisebb magassága a jelölt érték -3,0 m (X kód előírása). 
e) A szabályozási tervlapon jelölt homlokzat 50%-án a földszinten kirakatokat kell létesíteni. 

 
158. § Vi-10-0498X (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a)A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál.  
b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
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bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. 
Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szintterület 
75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt belvárosi építészeti karakterbe tartozik. Ennek 

megfelelően: 
aa) Beépítési mód kialakult. 
ab) Előkert nem alakítható ki. 
ac) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, 

szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
ad) Melléképület nem építhető. 
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
5. kerti építmény, 
6. zászlótartó oszlop. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. Országos 
és regionális jelentőségű közösségi létesítmények esetén a szükséges 
patkolófelületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Telekrendezés során kialakítható építési telek méretei: 
ba) szélessége legalább 10 m 
bb) mélysége legalább 25 m 
bc) területe legalább 500 m² 

c) A maximális beépíthetőség – közbenső telek esetében is – 75%. 
d) Zöldfelületi fedettség legalább 10 %. 
e) Az építmény megengedett legnagyobb épületmagassága a szabályozási tervlapon jelölt előírások 

szerinti. Az építmény megengedett legkisebb magassága a jelölt érték -3 m(X kód előírása). 
 

159. § A Vi-21-5890X (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően többszintes parkoló lemez elhelyezésére szolgál. 
b) A területen, a földszinten a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a közterület felé kisebb üzletek 

nyithatók. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: zártsorú. 
ab) Előkert kialakítása nem kötelező 
ac) Melléképület és melléképítmény nem helyezhető el. 
ad) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 

b) A szabályozási tervlapon jelölt telek minősül építési teleknek. A telek tovább nem osztható. 
c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 100 %. 
d) Az építési telken elhelyezhető építmény legnagyobb épületmagassága a szabályozási tervlapon 

jelölt előírások szerinti (X kód előírása). 
 

160. § A Vt-30-02660 (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
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bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A Baross utca mentén, a földszinten csak közösségi célú használat engedélyezhető. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 
megfelelően: 

aa) A beépítési mód kialakult 
ab) Az épületek utcavonallal párhuzamos tetőgerincű magas tetővel alakíthatók ki. 
ac) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl előkert nem létesíthető. 
ad) Melléképület csak lakóépület esetében, azzal egy tömegben építhető  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. kerti építmény. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. Országos 
és regionális jelentőségű közösségi létesítmények esetén a szükséges parkoló-
felületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Az újonnan kialakítható telek 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 6 m 
2. sarokteleknél legalább 8 m 

bb) telekmélység legalább 15 m 
bc) telekterület legalább 180 m² 

c) Beépítettség legfeljebb 50 % lehet 
d) Zöldfelületi fedettség 35 %  
e) Épületmagasság kialakult állapot szerinti. 

 
161. § A Vt-30-02770 (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A Baross utca mentén, a földszinten csak közösségi célú használat telepíthető. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Kialakult, illetve átalakításra nem szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 
megfelelően: 

aa) A beépítési mód kialakult 
ab) Az épületek utcavonallal párhuzamos tetőgerincű magas tetővel alakíthatók ki. 
ac) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl előkert nem létesíthető. 
ad) Melléképület csak lakóépület esetében, azzal egy tömegben építhető  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
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3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. kerti építmény. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. Országos 
és regionális jelentőségű közösségi létesítmények esetén a szükséges parkoló-
felületek közterületen is biztosíthatók. 

b) Az újonnan kialakítható telek 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 6 m, 
2. sarokteleknél legalább 8 m. 

bb)- telekmélység legalább 15 m 
bc) telekterület legalább 180 m² 

c) Beépítettség legfeljebb 60 % lehet 
d). Zöldfelületi fedettség legalább 25 %. 
e) Épületmagasság kialakult állapot szerinti. 

 
162. § A Vt-31-5366X (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c). A Baross utca mentén, a földszinten csak közösségi célú használat engedélyezhető. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 
megfelelően: 

aa) A beépítési mód zártsorú. 
ab) Az épületek utcavonallal párhuzamos tetőgerincű magas tetővel alakíthatók ki. 
ac) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl előkert nem létesíthető. 
ad) Melléképület csak lakóépület esetében, azzal egy tömegben építhető  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. kerti építmény. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

b) Az újonnan kialakítható telek 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 10 m 
2. sarokteleknél legalább 12 m 

bb) telekmélység legalább 25 m 
bc) telekterület legalább 360 m² 

c) Beépítettség legfeljebb 50 % lehet 
d) Zöldfelületi fedettség legalább 35 %. 
e) Az építmény megengedett legnagyobb épületmagassága a szabályozási tervlapon jelölt előírások 

szerinti (X kód előírása). 
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163. § A Vt-31-5176X (V) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató, egyházi oktatási, egészségügyi, 
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A Baross utca mentén, a földszinten csak közösségi célú használat engedélyezhető. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt városi-zárt építészeti karakterbe tartozik. Ennek 
megfelelően: 

aa) A beépítési mód zártsorú. 
ab) A telkeken csak magas tetős épületek építhetők. Az utca vonalán csak – a két 

utcára nyíló, átmenő telkek esetében a szabályozási tervlapon magasabb 
épületmagassággal jelölt oldalon – az utca tengelyével párhuzamos tetőgerincű 
építmény helyezhető el. 

ac) Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl előkert nem létesíthető. 
ad) Melléképület csak lakóépület esetében, azzal egy tömegben építhető  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. kerti építmény. 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

b) Az újonnan kialakítható telek 
ba) szélessége 

1. közbenső teleknél legalább 10 m 
2. sarokteleknél legalább 12 m 

bb) telekmélység legalább 25 m 
bc) telekterület legalább 360 m² 

c) Beépítettség legfeljebb 50 % lehet 
d) Zöldfelületi fedettség legalább 35 %. 
e) Az építmény megengedett legnagyobb épületmagassága a szabályozási tervlapon jelölt előírások 

szerinti (X kód előírása). 
f) Az építési övezetben a helyi értékvédelmi előírásokon túl az alábbi előírásokat kell megtartani: 

fa) max 2 db telek vonható össze, 
fb) max. utcai építményhossz 20 m lehet. 

 
164. § Egyéb sajátos előírások a Városközpont Ságvári E. krt.-Baross G. út - Batthyány u.-Ady E. út által határolt 

területre az alábbiak: 
(1) A területen csak fásított parkoló létesíthető. 
(2) A szabályozási tervlapon jelölt telekalakítással érintett területeken épületet elhelyezni, illetve meglévő 

épületet bővíteni csak telekrendezést követően szabad. 
(3) Az építési telken engedélyezhető, illetve bővítéssel kialakuló építmény bármely része, illetve hirdető-

berendezése 
a) I. rendű közúti közlekedési célú közterület fölé nem nyúlhat, 
b) az épület járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett az 1. pontban nem említett közterületek fölé 

legfeljebb 1,8 m-re és a közterület szabályozási szélességének legfeljebb 1/6 mértékéig nyúlhat, 
c) lakóépületek esetén a közterület fölé nyúló építményrész az építmény közterületi 

homlokzathosszának legfeljebb 2/3 részét foglalhatja el. 
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(4) Közterületeken ideiglenes építmények, pavilonok - kivéve az idényjellegű rendezvényekhez (vásárokhoz, 
fesztiválokhoz) kapcsolódó, nettó 20 m² összes szintterületet nem meghaladó, legfeljebb 30 napig 
fennálló kiállítási építményt, amelynek épületmagassága nem haladhatja meg a 3,0 m-t, - nem 
helyezhetők el. 
Pavilonok építésére kijelölt építési telek a 2090/12 hrsz.-ú földrészlet, amelyen épületek az övezeti 
besorolásnak megfelelően alakíthatók ki azzal a kivétellel, hogy a gépjárművek elhelyezéséről nem ke ll 
gondoskodni. 

(5) A közpark területének legfeljebb 2%-a építhető be. A beépítettség számításánál a lábon álló kerti tető 
vízszintes vetületi területéből 20 m2 levonható, amely figyelmen kívül hagyható. 

 
165. § Egyéb előírások a Városközpont Baross G. ú t- Dr. Elek I. út-Ady E. út - Batthyány u. által határolt területre: 

(1) A szabályozási tervlapon jelölt 27. és 29-es tömbökön való gyalogos átjárás két módon engedélyezhető: 
a) közterület kialakításával, 
b) közhasználatra (időszakosan) megnyitott magánterület biztosításával. A szabályozási tervlapon 

jelölt, irányadó átjárók (épület alatt árkádos épületrész kialakításával) a tőle jobbra, illetve balra 
fekvő 2-2 telek területén is kialakíthatók (1. és 29. sz. tömb). A 27. sz. tömb esetében az átjárót a 
3159 hrsz. vagy a 3160 hrsz.-ú telken kell kialakítani. 

(2) Azok a telektulajdonosok, akik a szabályozási tervlapon jelölt telkeken közhasználatú gyalogutat 
biztosítanak és a szabályozási terven javasolt építési vonalon alakítják ki a közösségi célokat szolgáló 
épületüket és előtte közösség számára hozzáférhető telekrészt alakítanak ki, azok az Épített Környezet 
Helyi Védelmét Támogató Alapból – pályázat útján – támogatásban részesülhetnek. Az épület kialakítása 
történhet akár új építéssel, akár bővítéssel, átalakítással. 

(3) Új épületek, illetve átépítések esetén (legalább az épület 50%-át érintő átépítés esetén) az utcai 
homlokzaton – a két utcára nyíló, átmenő telkek esetében a szabályozási tervlapon magasabb 
épületmagassággal jelölt oldalon – az utcával érintkező homlokzathossz legalább 30%-án csak közösségi 
célokat szolgáló funkció telepíthető. 

(4) Közterületen ideiglenes építmények, pavilonok nem helyezhetők el. 
(5) A tömbbelsőben közterületen reklámhordozó nem helyezhető el. 
(6) Utcafronti kerítés, amennyiben az előkertre vonatkozó előírás megengedi létesíthető az alábbi 

feltételekkel:  
a) A kerítés magassága legfeljebb 1, 5 m lehet.  
b) A kerítésnek 50%-ban áttörtnek kell lennie. 
c) Anyaga beton, kovácsoltvas, fémháló, vagy fa bármely kombinációja lehet. 

 
50. Szolnok Ipari Parkra (VE) vonatkozó sajátos előírások 

 

166. § (1) Az előírások hatálya Szolnok Város Piroskai út, Tiszamenti Vegyiművek telekhatára és 
Kiskunfélegyháza – Kecskemét vasútvonal közötti területre terjed ki. (C.14) 

(2) A szabályozási terv az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos speciális építési 
övezeteket jelöli ki: 

a) Gip-21-1X5X5 (VE) 
b) Ge-21-1X675 (VE) 
c) Ge-21-185X5 (VE) 
d) Gksz-21-287X5 (VE) 
 

167. § Gip-21-1X5X5 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 
telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 
ab) Az építési övezetben 15 m-es előkert kialakítása kötelező. 
ac) Melléképület nem helyezhető el.  
ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közmű becsatlakozási műtárgy, 
2. hulladéktartály tároló, 2,0 m magasságig, 
3. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
4. kerti építmény, 
5. siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló, 
6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 
7. növényház, üvegház, fóliasátor. 
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ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  
b). A kialakítható építési telek (X kód értéke): 

ba) szélessége legalább 100 m 
bb)- mélysége legalább 100 m 
bc) területe legalább 20 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40 %. 
d) Az építési telek területének legalább 20%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani 

(X kód értéke). 
e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m. 
f) A közterületi telekhatárok mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros 

fásítás és cserjetelepítés kötelező. 
 

168.§ Ge-21-1X675 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 
telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 
ab) Az építési övezetben 15 m-es előkert kialakítása kötelező. 
ac) Melléképület nem helyezhető el.  
ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közmű becsatlakozási műtárgy, 
2. hulladéktartály tároló, 2,0 m magasságig, 
3. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
4. kerti építmény, 
5. siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló, 
6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 
7. növényház, üvegház, fóliasátor. 

ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani. 
b) A kialakítható építési telek:(X kód értéke) 

ba) szélessége legalább 100 m 
bb)- mélysége legalább 100 m 
bc) területe legalább 20 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 50 %. 
d) Az építési telek területének legalább 25%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.  
e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m. 
f) A közterületi telekhatárok mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros 

fásítás és cserjetelepítés kötelező. 
 

169. § Ge-21-185X5 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét nem zavaróipari, energiaszolgáltatási és a 
településgazdálkodási telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és 
szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és 
a személyzet számára szolgáló lakások, de önállóan lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 
ab) A szabályozási tervlapon jelölt előkertet kell kialakítani. 
ac) Melléképület nem helyezhető el.  
ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közműcsatlakozás műtárgya, 
2. hulladéktartály tároló, 2,0 m magasságig, 
3. önálló –épülettől különálló-- kirakatszekrény,  
4. kerti építmény, 
5. siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló, 
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6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
7. növényház, üvegház, fóliasátor. 

ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani. 
b) A kialakítható építési telek: 

ba) szélessége legalább 35 m  
bb) mélysége legalább 40 m 
bc) területe legalább 2 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40 %. 
d) Az építési telek területének legalább 20%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani 

(X kód értéke). 
e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m. 
f) A közterületi telekhatárok mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros 

fásítás és cserjetelepítés kötelező. 
 

170. § Gksz-21-287X5 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, 
épületek befogadására kijelölt terület. 

b) A területen lakórendeltetésű épület önállóan nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi 
célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

c) A terülten a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 
aa) A megengedett beépítési mód: szabadon álló-általános. 
ab) A szabályozási tervlapon jelölt előkertet kell kialakítani. 
ac) Melléképület nem helyezhető el.  
ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közmű becsatlakozási műtárgy, 
2. hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 
3. önálló –épülettől különálló - kirakatszekrény,  
4. kerti építmény, 
5. folyadék- és gáztároló, 
6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 
7. növényház, üvegház. 

ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 
af) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek területe legalább 2 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 60 %. 
d) Az építési telek területének legalább 20%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani 

(X kód értéke). 
e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m. 
f) Az építési telek közterületi határai mentén a fásítás kötelező. 

 
171. § A 164. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírások az alábbiak: 

(1) Az építési telkek terepszintjét legalább 87,5 mBf. magasságra kell feltölteni. A feltöltéshez szükséges 
tömedék-anyagot legálisan működő ásványi nyersanyag lelőhelyről kell biztosítani. 

(2) Építési engedélyhez az építést talajmechanikai szakvéleménnyel kell megalapozni, szakvéleményt kell 
mellékelni. 

(3) A közterületeken épület, melléképület ideiglenes jelleggel sem helyezhető el. 
(4) A szabályozási tervlapon I. rendű közlekedési területként jelölt közterületek útburkolatait úgy kell 

kialakítani, hogy azok 25 m-es tengelytávolságú és 40t összsúlyú gépjárművek közlekedésére alkalmasak 
legyenek. 

(5) A szabályozási tervlapon jelölt előkerteken belül csak kerítés és kerítéshez közvetlen kapcsolódó 
portaépítmények helyezhetők el. Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen kialakítandó tómedret 
legálisan működő ásványanyag lelőhellyé kell nyilvánítani. 

(6) A 2 jelű zöldövezet tó kialakítására kijelölt terület, amelyen belül az övezet legalább 75%-ának 
vízfelületnek kell lennie. 

 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
94 

 

172. § A 164. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos közmű előírások az alábbiak:  
(1) Bármi okból feleslegessé vált közműhálózatot, létesítményt el kell bontani. Funkciót vesztett vezeték nem 

maradhat a földben. 
(2) A magas talajvízállásra és belvízveszélyre tekintettel a közműhálózatokat, létesítményeket építeni csak a 

talajmechanikai vélemény alapján szabad. 
(3) A tervezési területen keletkező szennyvizet csak közcsatornába történő elvezetéssel szabad 

engedélyezni. Közműpótló berendezés használata átmeneti időre sem engedélyezhető. (Még szigorúan 
zárt, vízzáró szennyvíztároló alkalmazása sem!) 

(4) Az övezetekben amennyiben a kibocsátott szennyvíz szennyezettsége nem felel meg a közcsatornába 
való rákötés előírásainak, az eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – 
a közcsatornába történő bevezetés előtt a megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani. 

(5) A tervezési területen összegyűjtött csapadékvizet hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad a 
kialakítandó záportározóba bevezetni. A záportározót és a hozzá tartozó műtárgyakat vízjogi létesítési 
engedély alapján kell megépíteni. 

 
173. § A 164. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó 

előírások az alábbiak: 
(1) Csak olyan zajkibocsátással járó létesítmények telepíthetők az Ipari park területére, melyek az alábbi 

kettős kötelezettségrendszernek megfelelnek: 
a) Zajkibocsátás a telekhatárain nem nagyobb 70 dB(A)-nél Msz-13-111:1985.3.2. pontja. 
b) A szomszédos ipari létesítmény iroda funkciójú helyiségei (iroda, tárgyaló, bemutatóterem stb.), 

mint védendő homlokzat előtt működéséből származóan létrejött immissziós zajszint 60/50 dB 
alatti. Ha ugyanazon homlokzatot több ipari zajkibocsátó terheli, az együttes terhelés nem lehet 
több 60 dB-nél. 

 
51. Szolnok, Szandai rétre (SZA) vonatkozó sajátos előírások 

 

174. § (1) Az előírások hatálya Szolnok, Szandai rét területére terjed ki, amelynek határai a következők:  
a) északon – észak-nyugaton a 0860/1 hrsz.-ú töltés lábánál húzódó belterületi határvonal, 
b) délen – a 4. sz. elkerülő út, 
c) keleten – a 3225. jelű összekötő út. (C.15) 

(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi, sajátos építési övezeteket 
jelöli ki: 

a) Vi-21-194XX (SZA) 
b) Vi-21-1957X (SZA) 
 

175. § A Vi-21-1X4XX (SZA) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 
szolgál.  

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. 
Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szintterület 
75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 
ab) A telken előírt előkert legalább 20,0 m. 
ac) Melléképület nem helyezhető el. 
ad) Melléképítmények közül építhetők: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, illetve tároló, 2,0 m magasságig, 
4. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
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af) A telken az OTÉK-nak megfelelő számú gépkocsit kell elhelyezni. 
b) A kialakítható építési telek: 

ba) szélessége legalább 40 m 
bb) mélysége legalább 50 m 
bc) területe legalább 4 000 m2 

c) A telek megengedett legnagyobb beépítettsége 30%. 
d) A telek területének 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani (X kód értéke). 
e) A telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 12,0 m, amely abszolút értelemben 

nem haladhatja meg a 97,0 mBf terepszínt feletti magasságot. A szabályozási tervlapon jelölt 
rálátó háromszög területén az épületmagasság legfeljebb 8m lehet (X kód előírásai). 

f) „Zöld” parkoló csak az altalajszennyezést megelőző kiépítés mellett létesíthető. 
 

176. § A Vi-21-1X57X (SZA) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 
szolgál.  

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) igazgatási 
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
bc) kereskedelmi, szolgáltató,  
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. 
Az épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szintterület 
75%-át. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló telepszerű. 
ab) A telken előírt előkert legalább 20,0 m. 
ac) Melléképület nem helyezhető el. 
ad) Melléképítmények közül építhetők: 

1. kerti építmény, 
2. terepszint alatti építmény, 
3. hulladéktartály, illetve tároló, 2,0 m magasságig, 
4. közmű becsatlakozási műtárgy. 

ae) A közműellátottság előírt szintje: teljes. 
af) A telken az OTÉK-nak megfelelő számú gépkocsit kell elhelyezni. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értékei): 
ba) szélessége legalább 40 m 
bb) mélysége legalább 50 m 
bc területe legalább 4 000 m2 

c) A telek megengedett legnagyobb beépítettsége 40%. 
d) A telek területének 25%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. 
e) A telken elhelyezhető építmény épületmagassága legfeljebb 12,0 m, amely abszolút értelemben 

nem haladhatja meg a 97,0 mBf. terepszínt feletti magasságot. A szabályozási tervlapon jelölt 
rálátó háromszög területén az épületmagasság legfeljebb 8 m lehet (X kód előírásai). 

f) „Zöld” parkoló csak az altalajszennyezést megelőző kiépítés mellett létesíthető. 
 

177. § A 172. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó egyéb sajátos előírások az alábbiak: 
(1) A szabályozási tervlapon telekalakítással érintett területeken építési engedélyt adni építési 

tevékenységet folytatni csak telekrendezést követően szabad. 
(2) A szabályozási tervlapon jelölt, nem közterületre eső közművezetékre szolgalmi jogot kell bejegyezni. 
(3). Az építményeken reklámtáblák elhelyezhetők, ezek magassága az előírt épületmagasságot legfeljebb 3 

m-rel haladhatja meg. 
(4) A repülési sík biztonsági korlátozási zónájába eső ingatlanok estében az építési engedélyezési terveket 

egyeztetni kell a HM Légügyi Hivatallal. Reklámoszlop e terület kivételével legfeljebb 30,0 m magassággal 
helyezhető el. 

(5) A parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az 
ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel 
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veszélyeztetett utakról összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető 
a csatornahálózatba.  

(6) A terület havária helyzetben történő megközelítésére közforgalom elől elzárt utat kell kiépíteni a 442. sz. 
főközlekedési út és a feltáró középső gyűjtőút közötti szakaszon, amelyet a havária helyzet elhárításában 
résztvevő szervezetek (rendőrség, tűzoltóság, mentők, stb.) gépjárművei vehetnek igénybe. 

 
178. § A 172. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó sajátos zöldfelületi és környezetvédelmi előírások 

az alábbiak: 
(1) Az építési előírásokban szereplő legkisebb zöldfelület területének min. 50%-a 500 m2, a fennmaradó %-a 

200 m2 nagyságú összefüggő zöldfelület kell legyen. Ebbe a területbe az út menti és parkolósávokat 
elválasztó zöldsávok nem számíthatók bele. 

(2) Az építési előírásokban rögzített legkisebb zöldfelületeken – az OTÉK szerinti – többszintes 
növényállomány telepítendő. 

(3) A parkoló területeken 
a) min 7% aktív zöldfelület 
b) OTÉK szerinti fásítás 
biztosítandó. 

(4) Az előírt zöldfelülettel, parkolókkal el nem foglalt beépítetlen területeken 
a) 10% aktív felület – többszintű beültetéssel vagy 20% aktív felület gyepszintű beültetéssel 
b) 200 m2-enként 1db nagy lombkoronájú fa telepítése biztosítandó. 

(5) A szabályozási tervlapon jelölt kötelező fásítás alatt min. 3,00 m szélességű, többszintű növényzettel 
telepített zöldfelületi sáv kialakítása értendő. 

(6) A hulladékudvar számára kialakított 19611/2 hrsz.-ú építési telken veszélyes hulladékot csak 
háztartásból származóan lehet elhelyezni. 

 
179. § A 172. § (1) bekezdésben lehatárolt területre vonatkozó sajátos közmű és árvízvédelmi sajátos előírások az 

alábbiak: 
(1) A tervezési területen belül új közművezetéket létesíteni csak földalatti elhelyezéssel szabad. 
(2) Az árapasztó csatorna mellett a védgát talpvonalától 30 m-es sávot a gát karbantartására és az árvízi 

védekezésre szabadon kell hagyni.  
(3) Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból új villamos energiaellátási hálózatot és 

távközlési hálózatot építeni, meglevő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles 
elhelyezéssel szabad. 

 
52. Szolnok, D-i Iparterület Gyökér utcától délre eső területre 

vonatkozó sajátos előírások 
 

180. § (1) A sajátos előírások a Gyökér utcától délre eső és a szabályozási tervlapon Ge építési övezetbe sorolt 
építési telkekre vonatkozik. (C16). 

(2) Az (1) pontban körülhatárolt építési telkeken kivételesen – ha azt technológiai szempontok indokolják – 
az építési övezeti előírásokban szereplő épületmagasságot meghaladó, de legfeljebb 33,0 méter 
épületmagasságú gazdasági építmények is elhelyezhetők, ha a településképi követelmények 
megtarthatók. 

 
53. Szolnok Budapest - Debrecen, Újszász - Budapest és Cegléd - Budapest  

vasútvonal által határolt területekre vonatkozó sajátos előírások 
 

181. § A területre eső gazdasági területeken, az épületeken kívüli raktározás nem engedélyezhető – sem 
szabadon, sem félig fedett területeken. (C17) 

 
54. Tószegi út – 4. sz.főút – Kiskunfélegyháza – Kecskemét vasútvonal és  

a Déli Ipari Park északi határa által közrezárt területre vonatkozó sajátos előírások 
 

182. § A területen telket alakítani, építést engedélyezni csak részletesebb szabályozási terv alapján szabad. (C18) 
 

55. Tisza parti sétányra vonatkozó sajátos előírások. 
 

183. § A sétány szintjével egy magasságban lakás nem létesíthető. (C19) 
 

56. Szolnok, Perc utca déli és a Füzér utca keleti oldalán fekvő telekre 
 vonatkozó sajátos előírások 

 

184. § A telkeken a tulajdonos, használó és személyzet számára lakások önálló épületben is elhelyezhetők. (C20) 
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57. Szolnok, Széchenyi lakóterület és Zagyva folyó árterülete közötti  
egészségügyi – szociális - turisztikai rendeltetésű erdő sajátos előírásai 

 

185. § (1) Az előírások hatálya a szabályozási tervlapon jelölt erdőterületre terjed ki. (C21) 
(2) A rendelet hatálybalépésekor érvényes, a földhivatali nyilvántartás szerint erdőgazdálkodásból kivont 

telkeken, független a teleknagyságtól, legfeljebb 5% beépítettséggel helyezhetők el turisztikai, 
ismeretterjesztő, kutatási célú építmények, valamint ezek kiszolgálására telkenként egy szolgálati lakás. 

(3) A (2) bekezdés szerinti telkek akkor építhetők be, ha köz- vagy magánúttal való megközelítésük 
biztosított. 

(4) A (2) bekezdés alatti telkek területi fedettsége legalább 75 % legyen, melyen belüli megoszlás: 50 % 
őshonos faállomány + 25 % egyéb zöldfelület. 

 
58. Szolnok, Ipari Park és Logisztikai Központ- 091/1 hrsz.-ú telek és környékére  

vonatkozó sajátos előírások 
 

186. § (1) Az előírások hatálya Szolnok város – Cegléd - Budapest vasútvonal és az Újszász - Budapest 
vasútvonal – az Újszászi út és a belterületi határ közötti területre terjed ki. (C22) 

(2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területeken az alábbi sajátos előírásokat is meg kell tartani: 
a) Az építési telkek terepszintjét legalább 85,7 mBf. magasságra kell feltölteni. Az épületek 

padlóvonalát legalább 86,0 mBf. magasságban kell kialakítani. A feltöltéshez szükséges csak jól 
tömöríthető építési törmelék, ill. legálisan működő ásványi nyersanyaglelőhelyről származó 
anyag lehet. 

b) Az épületek padlóvonalát legalább 86,0 mBf. magasságban kell kialakítani. 
c) A rendkívüli havazások után hóolvadások, ill. rendkívüli esőzések többletvizeinek elvezetéséről 

műszaki berendezések készenlétbe helyezésével kell gondoskodni. 
d) Az építési engedélyhez talajmechanikai szakvéleményt kell mellékelni. 
e) A szabályozási tervlapon jelölt közterületi és magánutakon az útburkolatot úgy kell kialakítani, 

hogy azok 25 m-es tengelytávolságú és 40 t összsúlyú gépjárművek közlekedésére alkalmasak 
legyenek. 

f) A szabályozási tervlapon jelölt előkerten belül csak kerítés és a kerítéshez közvetlen kapcsolódó 
portaépítmények helyezhetők el. 

g) A szemétlerakót rekultiválni kell. 
h) A rekultiválandó szemétlerakó telkének 100 m-es védőterületén építmények nem helyezhetők el, 

kivéve transzformátor állomást és szennyvízátemelőt. 
i) A védőterületeken belül anyagnyerő helyek kijelölhetők, melyekből az anyagkitermelést követően 

dísztavak, ill. talajvízszint csökkentő tavak, záportározók alakíthatók ki. A záportározót úgy kell 
kialakítani, hogy a térség felszín alatti vízháztartásának egyensúlya nem változzon meg. 

j) Zöldfelületekre vonatkozó sajátos előírások: 
ja) A szabályozási tervlapon jelölt fásítandó telekterületeket a használatbavételi 

engedély megszerzéséig fásítani kell. 
jb) A telken belüli védőfásításokat sűrű telepítéssel, zömében lomblevelű fajokkal kell 

megoldani az esetleges zavaró hatások hatékonyabb csökkentése érdekében. 
jc) A kialakítandó parkolókat fásítani kell, legalább két parkolóhelyenként ez közepes 

lomkoronát növelő fa telepítésével. 
jd) A hulladéklerakó rekultivációját park, ill. parkerdő kialakítása esetén kertépítészeti 

terv szerint kell végrehajtani. 
je) A közös használatú, magántulajdonú zöldfelületeket díszkert jelleggel, ahol a terep 

alá helyezett közművek megengedik, többszintes növényállománnyal kell 
kialakítani. 

k) Közművesítéssel, közműlétesítmények telepítésével kapcsolatos előírások: 
ka) A belvízveszélyre, ill. a magas mértékadó talajvízszintre tekintettel 

közműhálózatokat, létesítményeket építeni csak talajmechanikai szakvélemény 
alapján szabad. 

kb) A tervezett beépítés megvalósításához összehangolt, egyidejűleg készülő 
tervezéssel kell megtervezni a terepszintet, a feltöltés mértékét, a felszíni 
vízelvezetést és szennyvízcsatornázást. 

kc) A tervezett vízvezeték-hálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti tűzcsapokkal kell 
biztosítani. A tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 méternél közelebb kell 
elhelyezni. 

kd) A kénsav I-II. 20 kV-os villamos vezetékek mentén tervezett zöldsávban biztosítani 
kell a helyet az Abony, a Tószeg, a kénsav I_II kiváltandó 20 kV-os távvezeték 
szakaszok földkábelben történő vezetése számára. 

ke) A tervezett közép- és kisfeszültségű, valamint a közvilágítási villamos energia 
hálózatot földkábelben kell fektetni.  
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kf) A területen keletkező szennyvizeket csak közcsatornába szabad vezetni. 
Közműpótló berendezés használata átmeneti időre sem engedélyezhető. 

kg) Ha a közcsatornába való rákötés előírásainak, az építési telken keletkező 
szennyvizek szennyezettsége nem felel meg, úgy az eltérő szennyezettségű 
szennyvizet telken belül elő kell tisztítani. A jelen előírás szempontjából 
közcsatornának minősülnek a magánutak alatt kialakított szennyvízelvezető 
csatornák. 

kh) A területen összegyűjtött csapadékvizeket hordalékfogó műtárgyakon keresztül 
szabad befogadóba vezetni. 

ki) A tervezett távközlési és kábel TV hálózatokat földkábelbe, illetve alépítménybe 
helyezve földalatti vezetéssel kell megépíteni. 

kj) Közcélú és egyéb 6,0 m-t meghaladó hírközlési építmény (bázisállomás és 
konténere) csak építési engedéllyel engedélyezhető a központi vegyes területeken 
tervezett magas házak tetején, amennyiben az ingatlantulajdonosok hozzájárulnak. 
Az engedély kiadásának feltétele, hogy az önkormányzattal egyeztetett 
helykijelölési eljárás lefolytatásra kerüljön. 

 
59. Szolnok, Városmajor úti, volt tüdőkórház területére a 774/3-4 hrsz.  

és a 774/2 hrsz. telekre (TÜ) vonatkozó sajátos előírások 
 

187. § (1) Az előírások hatálya a szabályozási tervlapon körülhatárolt területre terjed ki. (C23) 
(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezetet 
jelöli ki: 

a) Vt-21-29447 (TÜ) 
b) Vt-21-28222 (TÜ) 
 

188. § A Vt-21-29447 (TÜ) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 

karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 
aa) Beépítési mód: szabadonálló általános 
ab) Előkert: a szabályozási tervlapon jelöltek szerint alakítandó ki. 
ac) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, 

szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
ad) Melléképület nem építhető.  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű becsatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
4. kerti építmény. 

af) Újonnan épület csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

b). A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége legalább 40 m 
bb) mélysége legalább 50 m 
bc) területe legalább 4000 m2 
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c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 30. 
d) Az építési telek területének legalább 55%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága: 

ea) legfeljebb 16,0 m 
ab) legalább 10,5 m 
A kapuépítmény épületmagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t; 

f) Amennyiben a volt kórház épülete nem kerül bontásra, növényzettel befuttatott jellegét meg kell 
őrizni. 

 
189. § A Vt-21-28222 (TÜ) jelű sajátos építési övezet előírása az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan igazgatási, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) lakó 
bb) kereskedelmi, szolgáltató,  
bc) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bd) kulturális, közösségi szórakoztató, 
be) szállás jellegű, 
bf) igazgatási, irodai, 
bg) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 

karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 
aa) Beépítési mód: szabadonálló általános 
ab) Előkert: a szabályozási tervlapon jelöltek szerint alakítandó ki. 
ac) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, 

szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
ad) Melléképület nem építhető.  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű csatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakó és 
üdülőépületeknél minden lakás és üdülőegység után legalább egy 
személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

b) A kialakítható építési telek: 
ba) szélessége legalább 30 m 
bb) mélysége legalább 40 m 
bc) területe legalább 2000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: 15. 
d) Az építési telek területének legalább 70%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága: 

ea) legfeljebb 4,5 m 
eb) legalább 10,5 m 

f) Az építendő épületeket vagy magas tetővel, vagy lapos tető esetén zöldtetővel (növényzettel 
fedetten) kell kialakítani. 

g) A Dr Sebestyén Gyula útra, ill. a Városmajor útra néző homlokzatokon fokozott hanggátlású 
nyílászárókat kell beépíteni. 

 
190. § A 185. § (1) bekezdésében lehatárolt területen az alábbi sajátos előírásokat is meg kell tartani. 

(1) Új épület építése, ill. épület bővítése csak a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül 
engedélyezhető.  

(2) A meglévő, esetleg megmaradó, és az építési helyre nem eső épületek felújíthatók, de nem bővíthetők. 
Ezek az épületek fennmaradásukig a beépítési %-ba beszámítanak. 

(3) Az épületek állékonyságát talajmechanikai szakvéleménnyel kell megalapozni. 
(4) A parkoló felületeket az építési telkeken belül gyepráccsal és fásítva kell kialakítani. Két 

parkolóhelyenként, egy lombos fát kell telepíteni. 
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(5) A szabályozási tervlapon jelölt építési telekre eső védőfásítást a telekre előírt zöldfelületi fedettségen 
belül kell teljesíteni  

(6) A meglévő 20 cm-nél nagyobb átmérőjű fákat csak biztonsági okokból szabad kivágni. 
 

60. Szolnok, volt MÁV vasútterületre, a 8163/10-13 hrsz. telekre  
vonatkozó sajátos előírások 

 

191. §(1) Az előírások hatálya a szabályozási tervlapon körülhatárolt területre terjed ki. (C24) 
(2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen a terület kiépítésével egyidőben meg kell valósítani a 
csapadékvizeket elvezető csatornahálózatot is. 

 
61. Szolnok, vasútállomás és környékére  

(VA) vonatkozó sajátos előírások 
 

192.§ (1) Az előírások hatálya a szabályozási tervlapon körülhatárolt területre terjed ki. (C25) 
(2) A szabályozási tervlap az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos építési övezetet 
jelöli ki: 

a) Kkö-20-00204 (VA) 
b) Kkö-20-10607 (VA) 
c) Kkö-20-08596 (VA) 
d) Ge-21-186X5 (VA). 

 
193. § A Kkö-20-00204 (VA) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület közlekedési célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 

aa) Az építési övezetben csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési 
célokat szolgáló építmények helyezhetők el. 

ab) A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet kialakult, vegyes építészeti karakterű területeket foglalja magába. Ennek 
megfelelően: 

aa) Beépítési mód: kialakult. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
c) A telekterület: kialakult 
d) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  

da) legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
db) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 0% 

e) Épületmagasság: legfeljebb 7,5 m 

 
194. § A Kkö-20-10607 (VA) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület közlekedési célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 

aa) Az építési övezetben csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési 
célokat szolgáló építmények helyezhetők el. 

ab) A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet kialakult, vegyes építészeti karakterű területeket foglalja magába. Ennek 
megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló telepszerű. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
c) A kialakítható építési telek területe kialakult (adottságtól függő) 
d) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  

da) legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
db) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 0% 

e) Épületmagasság: legfeljebb 16,0 m 

 
195. § A Kkö-20-08596 (VA) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
a) A terület közlekedési célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 

aa) Az építési övezetben csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési 
célokat szolgáló építmények helyezhetők el. 
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ab) A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet kialakult, vegyes építészeti karakterű területeket foglalja magába. Ennek 
megfelelően: 

aa) Beépítési mód: kialakult. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
c) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani. 
d) A kialakítható építési telek területe legalább 2000 m² 
e) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  

da) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
db) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 5% 

f) Épületmagasság:  legfeljebb 12,5 m 
 

196. § A Ge-21-186X5 (VA) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
aa) Az építési övezetben elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a 

településgazdálkodási telephelyek és az 5000 m2 szintterületet el nem érő 
kereskedelmi és szolgáltató épületek, elhelyezésére szolgál. 

ab) a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások 

ac) a területen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek újonnan nem 
létesíthetők. 

ad) az építési övezet külterületre eső területein 1000 m2 bruttó szintterületet meghaladó 
új épület csak az építési övezet külterületi részére kiterjedő szabályozási terv 
alapján helyezhető el. 

ae) Továbbá elhelyezhetők az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló telepszerű. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
c) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után 
legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

d) Újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei:  
ea) telekterület: legalább 2000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 35 m, 
ec) telekmélység legalább 40 m 

e) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30%(X kód értéke) 

f) Épületmagasság: legfeljebb 10,5 m 
 

197. § A 190. § (1) bekezdésben körülhatárolt területen a terület kiépítésével egyidőben meg kell valósítani a 
csapadékvizeket elvezető csatornahálózatot is. 

 
62. Szolnok, Piroskai út és környéke (P)  

—ipari park területére vonatkozó sajátos előírások 
 

198.§ (1) Az előírások hatálya Szolnok város, Kiskunfélegyháza – Kecskemét – Szolnok vasútvonal, a 0961/244 és 
a 0960 hrsz. telkek északi határa, a 0948 hrsz. dűlő út, a közigazgatási terület határa, és a 0939 hrsz. 
dűlő út által határolt területre terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi előírásokat is meg kell tartani. 
(3) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen a szabályozási terv az alábbi sajátos építési övezeteket 
jelöli: 

a) Ge-21-1X575 (P) 
b) Ge-21-2X576 (P) 
c) Ge-21-1Y575 (P) 
d) Gip-21-1Y555 (P) 
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e) Gip-21-1Z5X5 (P) 
f) Gip-21-2X555 (P) 
g) Gksz-21-2X5X5 (P) 
 

199.§ A Ge-21-1X575 (P) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
aa) Az építési övezetben elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a 

településgazdálkodási telephelyek és az 5000 m2 szintterületet el nem érő 
kereskedelmi és szolgáltató épületek, elhelyezésére szolgál; 

ab) a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások 

ac) a területen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek újonnan nem 
létesíthetők. 

ad) az építési övezet külterületre eső területein 1000 m2 bruttó szintterületet meghaladó 
új épület csak az építési övezet külterületi részére kiterjedő szabályozási terv 
alapján helyezhető el. 

ae) Továbbá elhelyezhetők az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló telepszerű. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
d) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  
e) Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (az X kód 

előírásai) 
ea) telekterület: legalább 10 000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 60 m, 
ec) telekmélység legalább 60 m 

f) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25%  

g) Épületmagasság: legfeljebb 10,5 m 
 

200. § A Ge-21-2X576 (P) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
aa) Az építési övezetben elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a 

településgazdálkodási telephelyek és az 5000 m2 szintterületet el nem érő 
kereskedelmi és szolgáltató épületek, elhelyezésére szolgál. 

ab) a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások 

ac) a területen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek újonnan nem 
létesíthetők. 

ad) az építési övezet külterületre eső területein 1000 m2 bruttó szintterületet meghaladó 
új épület csak az építési övezet külterületi részére kiterjedő szabályozási terv 
alapján helyezhető el. 

ae) Továbbá elhelyezhetők az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló általános. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
d) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  
e) Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (az X kód 

előírásai) 
ea) telekterület: legalább 10 000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 60 m, 
ec) telekmélység legalább 60 m 
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f) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25%  

g) Épületmagasság: legfeljebb 12,5 m 
 

201. § A Ge-21-1Y575 (P) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
aa) Az építési övezetben elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a 

településgazdálkodási telephelyek és az 5000 m2 szintterületet el nem érő 
kereskedelmi és szolgáltató épületek, elhelyezésére szolgál. 

ab) a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások 

ac) a területen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek újonnan nem 
létesíthetők. 

ad) az építési övezet külterületre eső területein 1000 m2 bruttó szintterületet meghaladó 
új épület csak az építési övezet külterületi részére kiterjedő szabályozási terv 
alapján helyezhető el. 

ae) Továbbá elhelyezhetők az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló telepszerű. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
d) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  
e) Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (az Y kód 

előírásai) 
ea) telekterület: legalább 50 000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 100 m, 
ec) telekmélység legalább 100 m 

f) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25%  

g) Épületmagasság: legfeljebb 10,5 m 
 

202. § A Gip-21-1Y555 (P) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 
telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló telepszerű. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
d) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  
e) Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (az Y kód 

előírásai) 
ea) telekterület: legalább 10 000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 100 m, 
ec) telekmélység legalább 100 m 

f) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

g) Épületmagasság: legfeljebb 10,5 m 
 

203. § A Gip-21-1Z555 (P) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 
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a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 
telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló telepszerű. 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
d) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  
e) Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (az Z kód 

előírásai) 
ea) telekterület: legalább 100 000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 100 m, 
ec) telekmélység legalább 200 m 

f) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

g) Épületmagasság: legfeljebb 10,5 m 
 

204. § A Gip-21-2X555 (P) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 
telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló általános 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
d) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  
e) Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (az X kód 

előírásai) 
ea) telekterület: legalább 10 000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 60 m, 
ec) telekmélység legalább 60 m 

f) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

g) Épületmagasság: legfeljebb 10,5 m 
 

205. § A Gksz-21-2X5X5 (P) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A területen elsősorban környezetét erősen zavaró gazdasági célú ipari telephelyek elhelyezésére 
szolgál. 

b) A területen az OTÉK 20. § (3) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. 
(2) Az építési övezet építési előírásai: 

a) Az építési övezet a még nem, vagy jellemzően nem beépített, vagy átalakuló vegyes építészeti 
karakterű területeket foglalja magába. Ennek megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló általános 
ab) Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, nem kell előkertet kialakítani. 

b) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
d) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  
e) Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (az X kód 

előírásai) 
ea) telekterület: legalább 10 000 m² 
eb) telekszélesség: legalább 60 m, 
ec) telekmélység legalább 60 m 

f) A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke  
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fa) legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
fb) előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% (X kód előírása) 

g) Épületmagasság: legfeljebb 10,5 m 
 

206. § Egyéb előírások 
(1) A szabályozási terven jelölt „csak feltételekkel beépíthető területen”  

a) az érintett telekre telepített építmény építési engedélyének megalapozásához, a teherbíró 
talajadottságok területi különbségei miatt, részletes mérnök geológiai vizsgálatot kell készíteni; 

b) feltöltés csak jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkező anyag-nyerőhelyről származó 
anyaggal történhet. 

(2) A szabályozási terven belül jelölt, OTÉK-tól eltérő kötelező előkertekben csak kerítés és a kerítéshez 
közvetlen kapcsolódó portaépítmény helyezhető el. Az előkert vonalát nem kell építési vonalnak tekinteni 
így azzal az épületeknek kötelezően, nem kell érintkezniük. 

(3) Zöldfelületekre vonatkozó előírások: 
a) A szabályozási tervlapon jelölt, ”telken belüli fásítandó területeket” -- a használatbavételi engedély 

megkéréséig -- legalább 10,0 m szélességben, háromszintű növényzettel kell betelepíteni.  
b) A kialakítandó parkolókat legalább két parkoló-állásonként fásítani kell. 
c) Az építési övezetekre előírt zöldfelületi fedettségnél az 5%-os csökkentési lehetőség nem vehető 

igénybe. 
d) A közpark területén épület nem helyezhető el. 
e) A tervezett úthálózat mentén kétoldali fasor alakítandó ki. 
f) A közparkon belül jelölt tómeder határait elvi építési engedélyezési terv keretében kell pontosítani. 

(4) Közművesítésre vonatkozó sajátos előírások. 
a) A területen keletkező szennyvizeket csak közcsatornába szabad vezetni. Közműpótló beren-

dezés használata még átmeneti időre sem engedélyezhető. 
b) Ha a közcsatornába való bekötés előírásainak nem felel meg a telken keletkező szennyvíz 

szennyezettsége, akkor a szennyvizek csak előtisztítás után vezethetők a közcsatornába. 
c) A telken összegyűjtött csapadékvizet csak hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad a 

befogadóba vezetni. 
d) A tervezett közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási villamos energia hálózatokat csak 

földkábelben szabad vezetni. 
e) A tervezett távközlési és kábel TV hálózatokat földkábelbe, illetve alépítményekbe helyezve, föld 

alatt kell vezetni. 
(5) Környezetvédelmi előírások: 

a) Biztosítani kell az új létesítmények kommunális szilárd hulladékának szelektív gyűjtését és 
szervezett elszállítását. 

b) A földmozgatással járó tevékenységek (tereprendezés, alapozás előkészítése stb.) során 
biztosítani kell a kitermelt (megmozgatott) föld ártalommentes elhelyezését, a kiporzás elleni 
védelmet, a felső humuszos réteg elkülönített deponálását és kezelését. 

c) Terület feltöltéséhez kizárólag szennyeződésmentes anyag használható.  
d) A területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, illetve olyan tevékenységek folytathatók, 

amelyeknek a légszennyező anyag kibocsátása az előírt határértéket nem haladja meg, és a 
jelenlegi levegőminőségi helyzetet nem rontja; 

(6) Régészeti értékek védelmére vonatkozó sajátos előírás: a telekalakításokat követően, régészeti 
lelőhelyek terepbejárással való felderítésére megelőző feltárást kell végezni. 

 
63. Tiszaliget, 9737 és a 9686/1 hrsz. telkekre (G) vonatkozó sajátos előírások 

 

207. § (1) Az előírások hatálya a címben megjelölt telkekre terjed ki. 
(2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi előírásokat is meg kell tartani. 
(3) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen a szabályozási terv az alábbi sajátos építési övezetet jelöli: 

Vt-20-20X54 (G) 
 

208. § A Vt-20-20X54 (G) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló olyan igazgatási, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 
épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. 

b) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 
ba) kereskedelmi, szolgáltató,  
bb) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
bc) kulturális, közösségi szórakoztató, 
bd) szállás jellegű, 
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be) igazgatási, irodai, 
bf) sport 
rendeltetést tartalmazhat. 

c) Önálló lakóépület nem építhető 
(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Az építési övezet kialakult vegyes építészeti karakterű területet foglalja magába. Ennek 
megfelelően: 

aa) Beépítési mód: szabadonálló általános 
ab) Előkert: 5 m 
ac) Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, 

szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 
ad) Melléképület nem építhető.  
ae) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű csatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

af) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ag) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani. 
b) A kialakítható építési telek: kialakult méretek szerinti 
c) A megengedett legnagyobb beépítési %: legfeljebb a jelenlegi beépítettség mértéke, mely új 

épület esetén sem léphető túl 
d) Az építési telek területének legalább 45%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága: legfeljebb 7,5 m 

 
64. Véső utca és környékére (VS) vonatkozó sajátos előírások 

 

209. § (1) Az előírások hatálya a 7. számú rajzi melléklet: Sajátos előírások területeinek tervlapján megjelölt 
területre terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi előírásokat is meg kell tartani. 
(3) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen a szabályozási terv az alábbi sajátos építési övezetet jelöli: 

Ki-21-195X5 (VS) 
 

210. § A Ki-21-195X5 (VS) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 
(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
b) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett rekreációs funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
c) Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a 

személyzet számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 
épületek. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 
a). Az építési övezet kialakult vegyes építészeti karakterű területet foglalja magába. Ennek 

megfelelően: 
aa) Beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
ab) Előkert: nincs kikötés 
ac) Melléképítmények közül elhelyezhető  

1. terepszint alatti építmény, 
2. közmű csatlakozási műtárgy, 
3. hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

ad) Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
ae) Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-

elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani. 
b) A kialakítható építési telek: -- területe legalább 4000 m2 

-- szélessége legalább 40 m, 
-- mélysége legalább 50 m. 

c) A megengedett legnagyobb beépítési %: legfeljebb 40% 
d) Az építési telek területének legalább 30%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani 

(X kód). 
e) Az építési telken elhelyezhető építmény épületmagassága: legfeljebb 10,5 m 
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IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

211. § Ez a rendelet elfogadását követő 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem 
bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
212. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási terv elfogadásáról 

szóló 47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet, valamint annak módosításáról rendelkező 13/2012.(III.29.), 
35/2012.(X.25.), 33/2013.(VI.27.), 14/2015.(III.27.), 17/2015.(V.7.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. április 28-i ülésén. 

 

 

 

 
Szalay Ferenc dr. Sebestyén Ildikó 
Polgármester Jegyző 

 

Szalay Fereererrreeerrrerrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrenc
Polgármester

Sebestyén Ildikó
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2.2. 12/2016.(V.2.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletei 
 
1. számú szöveges melléklet: A szabályozási tervlapon rögzített nem sajátos építési övezetek részletes 
előírásai 
 
Ln-10-04667 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 39.§): 

Nagyvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 

elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 11. § (2)-(4) bekezdésekben 

foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szállás jellegű,  
-- igazgatási, irodai,  
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

-- A területeken kulturális, közösségi szórakoztató sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor 
helyezhetők el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes 
növénytelepítés 10 m széles sávban biztosítható.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (3), 57. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl nem alakítható ki. 
-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legalább 10,5 m, 
-- legfeljebb 16,0 m. 
 

Ln-11-54666  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 39.§): 

Nagyvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
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-- A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 
elhelyezésére szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 11. § (2)-(4) bekezdésekben 
foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 

-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szállás jellegű,  
-- igazgatási, irodai,  
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

-- A területeken kulturális, közösségi szórakoztató sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor 
helyezhetők el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes 
növénytelepítés 10 m széles sávban biztosítható.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 57. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl nem alakítható ki. 
-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 500 m² 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 53. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legalább 7,5 m, 
-- legfeljebb 12,5 m. 

 
Ln-20-05550  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 39.§): 

Nagyvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 

elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 11. § (2)-(4) bekezdésekben 

foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szállás jellegű,  
-- igazgatási, irodai,  
-- sport 
rendeltetésű épületek. 
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-- A területeken kulturális, közösségi szórakoztató sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor 
helyezhetők el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes 
növénytelepítés 10 m széles sávban biztosítható.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 

Ln-21-17555  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 39.§): 

Nagyvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 

elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 11. § (2)-(4) bekezdésekben 

foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szállás jellegű,  
-- igazgatási, irodai,  
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

-- A területeken kulturális, közösségi szórakoztató sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor 
helyezhetők el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes 
növénytelepítés 10 m széles sávban biztosítható.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető: 

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
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-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 1 000 m² 
-- telekszélesség: legalább 20 m 
-- telekmélység legalább 35 m 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 53. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Ln-21-18555  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 39.§): 

Nagyvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 

elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 11. § (2)-(4) bekezdésekben 

foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szállás jellegű,  
-- igazgatási, irodai,  
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

-- A területeken kulturális, közösségi szórakoztató sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor 
helyezhetők el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes 
növénytelepítés 10 m széles sávban biztosítható.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 2 000 m² 
-- telekszélesség: legalább 35 m 
-- telekmélység legalább 40 m 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 53. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 

 
Ln-21-18661  
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1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 39.§): 
Nagyvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 

-- A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 
elhelyezésére szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 11. § (2)-(4) bekezdésekben 
foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 

-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szállás jellegű,  
-- igazgatási, irodai,  
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

-- A területeken kulturális, közösségi szórakoztató sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor 
helyezhetők el, ha a rendeltetést befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes 
növénytelepítés 10 m széles sávban biztosítható.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 2 000 m² 
-- telekszélesség: legalább 35 m 
-- telekmélység legalább 40 m 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 53. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- megengedett legnagyobb épületmagasság: 3,5 m 

 
Lk-20-05550  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 
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-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 

Lk-20-00771 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: adottságok szerinti, 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 18 m, 
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• sarokteleknél legalább 20 m, 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 3 m, 
• sarokteleknél legalább 5 m, 

-- telekmélység legalább 10 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m 
 

Lk-20-08552  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén 35 m, 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén 20 m, 
- oldalhatáron álló beépítési mód esetén 16 m, 
- zártsorú beépítési mód esetén 16 m: 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
 

-- legfeljebb 4,5 m 
Lk-21-17333  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
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-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 
lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 

-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lk-21-17553  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
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-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lk-21-18443  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 
 

Lk-21-18553  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
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-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lk-21-27664  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
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-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 
 

Lk-21-28443  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lk-21-51771  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 64. § (2)): 

Kisvárosias lakó építési övezet.  
-- A területen csak garázs céljára szolgáló építmény helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58.§, 64. §). Ennek megfelelően 

-- Előkertet és hátsókertet nem kell kialakítani.  
-- Melléképület és melléképítmény nem építhető. 
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 63. §) 
-- telekterület: legalább 100 m² 
-- telekszélesség: legalább 3 m 
-- telekmélység legalább 10 m 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
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-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- megengedett legnagyobb épületmagasság: 3,5 m” 
 

Lk-21 51881  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 64. § (2)): 

Kisvárosias lakó építési övezet.  
-- A területen csak garázs céljára szolgáló építmény helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58.§, 64. §). Ennek megfelelően 

-- Előkertet és hátsókertet nem kell kialakítani.  
-- Melléképület és melléképítmény nem építhető. 
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 63. §) 
-- telekterület: legalább 100 m² 
-- telekszélesség: legalább 3 m 
-- telekmélység legalább 10 m 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- megengedett legnagyobb épületmagasság: 3,5 m” 
 

Lk-30-00773  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény, ha a teleknagyság legalább 360 m2, 
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, ha a 
teleknagyság legalább 360 m2. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: adottság szerint kell meghatározni. 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően:  
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- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 3 m, 
• sarokteleknél legalább 5 m, 

-- telekmélység legalább 10 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lk-30-04442  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek , 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 
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Lk-30-50443  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: kialakult, adottságtól függően kell meghatározni. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30%, 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55%. 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §): 
-- legfeljebb 6,0 m. 
 

Lk-30-52440  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 
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-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 

Lk-30-52550  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
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• sarokteleknél legalább 8 m, 
-- telekmélység legalább 15 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 
Lk-30-52660  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 

Lk-30-52770  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
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-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 
Lk-30-52773  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
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-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lk-31-24663  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 
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Lk-31-25444  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Lk-31-34332  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
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2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lk-31-52555  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
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-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 
kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 5,0 m 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Lk-31-52662  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lk-31-52663  
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1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 
Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 

-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 
lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 

-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lk-31-53554  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
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-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Lk-31-53555  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
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-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 5,0 m 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Lk-31-53664  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Lk-31-53665  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
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-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 
lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 

-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 5,0 m 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Lk-31-55555  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
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-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 5,0 m 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Lk-40-05442  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
beépítési módját, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével 
kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképület közül elhelyezhető  
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- árusító pavilon, 
-- barkácsműhely, 
-- kisipari műhely, 
-- műterem, 
-- háztartási tároló, 
-- üvegház, 
-- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 

Melléképítmények közül elhelyezhető: 
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-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- állat-ól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően::  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- oldalhatáron álló beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- ikres beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 9 m, 
• sarokteleknél legalább 11 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lk-41-24442  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m előkert kialakítása kötelező. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület közül elhelyezhető  

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- árusító pavilon, 
-- barkácsműhely, 
-- kisipari műhely, 
-- műterem, 
-- háztartási tároló, 
-- üvegház, 
-- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 

Melléképítmények közül elhelyezhető: 
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-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- állat-ól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lk-41-25442  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m előkert kialakítása kötelező. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület közül elhelyezhető  

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- árusító pavilon, 
-- barkácsműhely, 
-- kisipari műhely, 
-- műterem, 
-- háztartási tároló, 
-- üvegház, 
-- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 

Melléképítmények közül elhelyezhető: 
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- állat-ól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
136 

 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lk-41-35332  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kisvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület jellemzően közepesen sűrű beépítésű, több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 12. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- igazgatási, irodai 
-- sport 
rendeltetésű épület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m előkert kialakítása kötelező. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület közül elhelyezhető  

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- árusító pavilon, 
-- barkácsműhely, 
-- kisipari műhely, 
-- műterem, 
-- háztartási tároló, 
-- üvegház, 
-- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 

Melléképítmények közül elhelyezhető: 
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- állat-ól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 
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2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-21-17443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lke-21-18443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 
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2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m, 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lke-21-28443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m, 
-- telekmélység legalább 40 m. 
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2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lke-40-04444 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé esd építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el.  
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- oldalhatáron álló beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- ikres beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
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• sarokteleknél legalább 10 m, 
-- telekmélység legalább 15 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Lke-40-05442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- oldalhatáron álló beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- ikres beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 9 m, 
• sarokteleknél legalább 11 m, 
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- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-40-20442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület, szélesség és mélység: kialakult, 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-40-04442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 
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Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- oldalhatáron álló beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- ikres beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 
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Lke-41-24442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-41-25332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
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-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-41-25333 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
145 

 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lke-41-25442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
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- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-41-25443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
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-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lke-41-26442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  
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-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 900 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-41-27332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 
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2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Lke-41-27333 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Lke-41-34332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
150 

 

-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 
magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 
 

Lke-41-34442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
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-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 

 
Lke-41-34443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 
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-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m. 

 
Lke-41-35222 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
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- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 

 
Lke-41-35332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
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- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 

 
Lke-41-35442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
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-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 

 
Lke-41-37332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 41. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet 

magába foglaló legfeljebb 4 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 13. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
-- legfeljebb 4 lakásos lakó, 
-- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, 
-- szállás jellegű,  
-- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

-- A területen sport rendeltetésű épületek, létesítmények csak akkor helyezhető el, ha a rendeltetést 
befogadó telek lakótelek felöli határán a háromszintes növénytelepítés 10 m széles sávban 
biztosítható. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
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-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 
2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 

-- legfeljebb 4,5 m. 
 
Lf-51-27332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 42. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy (hosszú) kertes, több önálló rendeltetési 

egységet magába foglaló legfeljebb 2 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 14. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- legfeljebb 2 lakásos lakó, 
- mező-, és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, szociális, 
- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű,  
- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult külsőségi (SZÉSZ 56. § (1), (2), 61. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- műterem, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztartály, 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek elhelyezhetők részleges közmű kiépítése esetén is. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 
 

Lf-51-37222 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 42. §): 

Kertvárosias lakó építési övezet. Ennek megfelelően: 
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-- A terület jellemzően kisebb sűrűségű, összefüggő nagy (hosszú) kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló legfeljebb 2 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 14. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

- legfeljebb 2 lakásos lakó, 
- mező-, és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, szociális, 
- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű,  
- sport 
rendeltetést tartalmazhatnak. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult külsőségi (SZÉSZ 56. § (1), (2), 61. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- műterem, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztartály, 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek elhelyezhetők részleges közmű kiépítése esetén is. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18 m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 
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Vi-10-04667 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1), (3), 57. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
beépítési módját, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével 
kell meghatározni. 

-- Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, szállásjellegű 
helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 

-- Melléképület nem helyezhető el. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető: 

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni 
kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően::  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 10,5 m, 
-- legfeljebb 16,0 m. 

 
Vi-10-04900 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
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- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1), (3), 57. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
beépítési módját, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével 
kell meghatározni. 

-- Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, szállásjellegű 
helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 

-- Melléképület nem helyezhető el. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető: 

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni 
kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően::  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 100% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 0% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §): kialakult, adottságtól függő. 
 

Vi-10-04907 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1), (3), 57. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
beépítési módját, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével 
kell meghatározni. 
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-- Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, szállásjellegű 
helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 

-- Melléképület nem helyezhető el. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető: 

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni 
kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően::  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 100% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 0% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 10,5 m, 
-- legfeljebb 16,0 m. 

 
Vi-11-54666 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1), (2), 57. §): Ennek megfelelően 

-- Az építési telkek közterületi homlokvonalára tervezett főépület közterületre néző, szállásjellegű 
helyiségeinek padlószint-magassága legalább 3 m legyen. 

-- Melléképület nem helyezhető el. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető: 

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni 
kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
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-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  
2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 

(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség  

• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 7,5 m, 
-- legfeljebb 12,5 m. 

 
Vi-11-57905 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Intézményi vegyes építési övezet.  
-- A terület jellemzően többszintes parkolólemez elhelyezésére szolgál. 
-- A területen a közterület felé a földszinten kis üzletek nyithatók 

2. Építési előírások  
2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 

(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség  

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18 m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 100% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 0% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 5,0 m, 
-- legfeljebb 10,5 m. 

 
Vi-11-57906 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Intézményi vegyes építési övezet.  
-- A terület jellemzően többszintes parkoló lemez elhelyezésére szolgál. 
-- A területen a közterület felé a földszinten kis üzletek nyithatók 

2. Építési előírások  
2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 

(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség  

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18 m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 100% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 0% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 7,5 m, 
-- legfeljebb 12,5 m. 
 

Vi-20-00881 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
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-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 
foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület, telekszélesség és mélység: kialakult, adottságok szerinti, 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m 
 

Vi-20-04330 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
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-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 

Vi-20-05550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
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-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 
2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 

 
Vi-20-07880 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető  

- terepszint alatti építmény, 
- közmű becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
- kerti építmény,  
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 

Vi-21-17553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
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-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Vi-21-17555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 
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2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 5,0 m 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-21-17664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló-telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Vi-21-17665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 
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2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legalább 5,0 m 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-21-18223 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
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-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Vi-21-18225 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-21-18443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
169 

 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Vi-21-18553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
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-- legfeljebb 6,0 m 
 
Vi-21-18555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-21-18664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  
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-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Vi-21-18778 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 33,0 m 

 
Vi-21-18886 
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1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 
Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 

-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 
szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 
foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 12,5 m 

 
Vi-21-19335 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
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-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-21-19555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-21-23661 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
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-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 
szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 
foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

- közbenső teleknél 12 m. 
- sarokteleknél 14 m 

-- telekmélység legalább 50 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m 

 
Vi-21-25335 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
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-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség legalább:  

- közbenső teleknél 18 m. 
- sarokteleknél 20 m 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-21-25775 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség legalább:  

- közbenső teleknél 18 m. 
- sarokteleknél legalább 20 m 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 10,5 m 
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Vi-21-27664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m  
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 7,5 m 

 
Vi-21-27775 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
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-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m  
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 10,5 m 
 

Vi-21-27778 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m  
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 33,0 m 

 
Vi-21-28443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 
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Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 30 m  
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 6,0 m 
 

Vi-21-28556 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
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-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 30 m  
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 12,5 m 

 
Vi-21-52663 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség: legalább  

- közbenső teleknél 6 m, 
- sarokteleknél 8 m 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 6,0 m 
 

Vi-21-52882 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
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-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 
foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség: legalább  

- közbenső teleknél 6 m, 
- sarokteleknél 8 m 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m 

 
Vi-30-52660 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
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-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 
Vi-30-52770 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 

Vi-31-24665 
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1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 
Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 

-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 
szolgál. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 
foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 14 m, 
• sarokteleknél 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legalább 5,0 m 
- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-31-53554 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
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rendeltetésű épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
• sarokteleknél 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 7,5 m 

 
Vi-31-53555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
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-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
• sarokteleknél 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legalább 5,0 m 
- legfeljebb 10,5 m 

 
Vi-31-53664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
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• sarokteleknél 12 m, 
-- telekmélység legalább 25 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 7,5 m 
 

Vi-31-53665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
• sarokteleknél 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legalább 5,0 m, 
- legfeljebb 7,5 m 

 
Vi-41-25666 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
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-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 
foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 

- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legalább 7,5 
- legfeljebb 12,5 m. 
 

Vi-41-25774 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
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-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 7,5 m. 
 

Vi-41-34442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
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- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 12 m, 
• sarokteleknél 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m. 
 

Vi-41-35332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
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-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 14 m, 
• sarokteleknél 16 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m. 
 

Vi-41-37332 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 44. §): 

Vegyes intézményi építési övezet. Ennek megfelelően 
-- A terület települési szintű, illetve regionális és országos szerepkörű intézmények elhelyezésére 

szolgál. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 17. § (2), (3) bekezdésében 

foglalt előírások szerinti épületek helyezhetők el. Ezek: 
- igazgatási, 
- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
- szállás jellegű, 
-- irodai 
-- sport 
rendeltetésű épületek. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
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2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 16 m, 
• sarokteleknél 18 m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m. 
 

Vt-10-04667 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (3), 57. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl nem alakítható ki. 
-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 
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2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legalább 10,5 m, 
 -- legfeljebb 16,0 m. 

 
Vt-10-04777 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1), (3), 57. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl nem alakítható ki. 
-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legalább 10,5 m, 
 -- legfeljebb 16,0 m. 

 
Vt-11-54666 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
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-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 
előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 

-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1), (2), 57. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl nem alakítható ki. 
-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legalább 7,5 m, 
 -- legfeljebb 12,5 m. 

 
Vt-11-57887 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult belvárosi (SZÉSZ 56. § (1), (2), 57. §): Ennek megfelelően 
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-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl nem alakítható ki. 
-- Új lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18 m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 
-- legalább 10,5 m, 
 -- legfeljebb 16,0 m. 

 
Vt-20-05550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  
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2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 

Vt-20-05555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek, 
beépítési módja, az előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell 
meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani.  

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség, az adottság szerinti beépítési módtól függően: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
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-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 
2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 54. §) 

-- legfeljebb 10,5 m. 
 
Vt-20-50881 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet.  
-- A területen csak garázs céljára szolgáló építmény helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Beépítési mód: zártsorú. 
-- Előkertet és hátsókertet nem kell kialakítani. 
-- Melléképület és melléképítmény nem építhető. 
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

2.2 A telkek kialakultak, az adottság figyelembevételével alakíthatók, de a területük nem csökkenthető. 
(SZÉSZ 64.§) 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 62-63.§) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság (SZÉSZ 67.§) 
-- megengedett legnagyobb épületmagasság: 3,5 m 

 
Vt-21-17555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
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-- legfeljebb 10,5 m 
 
Vt-21-17665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vt-21-18555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
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2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vt-21-18664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
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-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Vt-21-24553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Vt-21-24663 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 
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-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább:  

- közbenső teleknél 14 m, 
- sarok teleknél 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m, 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Vt-21-27664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
200 

 

-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Vt-21-28885 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 30 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Vt-21-52881 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
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-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség legalább: 

- közbenső teleknél 6 m, 
- sarokteleknél 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 80% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 10% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m 

 
Vt-30-52440 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
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-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 

Vt-30-52550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
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Vt-30-52660 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 
Vt-30-52770 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 
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-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 25% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 
Vt-31-52663 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
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-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 6 m, 
• sarokteleknél 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 6,m. 

 
Vt-31-53555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
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• sarokteleknél 12 m, 
-- telekmélység legalább 25 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legalább 5,0 m 
- legfeljebb 10,5 m. 

 
Vt-31-53665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
• sarokteleknél 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legalább 5,0 m 
- legfeljebb 10,5 m. 
 

Vt-41-25553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 43. §): 
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Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 

elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt 

előírások szerinti építmények helyezhetők el. Ezek: 
-- lakó, 
-- kereskedelmi, szolgáltató,  
-- hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
-- kulturális, közösségi szórakoztató, 
-- szálláshely jellegű, 
-- igazgatási, irodai, 
-- sport, 
rendeltetésű épületek. 

-- A területen lakások újonnan kizárólag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesíthetők. Az 
épületben kialakítható összes lakó-szintterület azonban nem lépheti túl az összes szinterület 75%-át. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 18 m, 
• sarokteleknél legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 6,0 m. 
 

Ge-20-00550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 
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2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület telekmélység: kialakult, adottságtól függő 
-- telekszélesség,  

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén: legalább 18 m, 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén: legalább 12 m, 
- zártsorú beépítési mód esetén: legalább 3 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Ge-20-04550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület:  
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
209 

 

• sarokteleknél legalább 10 m, 
-- telekmélység legalább 15 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Ge-20-05550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület:  
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Ge-20-08555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   
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-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: 

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén 25 m: 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén 20 m: 
- zártsorú beépítési mód esetén: 

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 10,5 m. 

 
Ge-20-08665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: 

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén 25 m: 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén 20 m: 
- zártsorú beépítési mód esetén: 

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
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-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 10,5 m. 

 
Ge-20-10330 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület és mélység: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekszélesség legalább 18 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Ge-21-17333 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
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-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 
kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Ge-21-17553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Ge-21-17555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  
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-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 

 
Ge-21-18555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Ge-21-18556 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 
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-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 12,5 m. 

 
Ge-21-18664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m. 
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Ge-21-18669 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 33,0 m. 

 
Ge-21-19335 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
216 

 

-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m. 

 
Ge-21-19445 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 50% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m. 

 
Ge-21-28665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
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-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 30 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m. 

 
Ge-21-52553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség legalább: 

- közbenső teleknél: 6 m, 
- sarokteleknél 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m. 
 

Ge-30-52440 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 
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-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 50% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 
Ge-40-04221 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő 
-- telekterület: legalább 500 m², 
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-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  
- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- oldalhatáron álló beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- ikres beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 65% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m 

 
Ge-41-34442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 47. §): 

Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,  
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 

telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, 
elhelyezésére szolgál. 

-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
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- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 50% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 

 
Gip-21-17556 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 46. §): 

Zavaró hatású ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A területen elsősorban környezetét erősen zavaró bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 

telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen lakás nem helyezhető el.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 12,5 m 

 
Gip-21-18445  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 46. §): 
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Zavaró hatású ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A területen elsősorban környezetét erősen zavaró bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 

telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen lakás nem helyezhető el.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 50% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 
 

Gip-21-18555  
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 46. §): 

Zavaró hatású ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A területen elsősorban környezetét erősen zavaró bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari 

telephelyek, épületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen lakás nem helyezhető el.  

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 12,5 m 

 
Gksz-20-05550 
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1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 
Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 

-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 
befogadására kijelölt terület. 

-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 
belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Gksz-21-17333 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
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-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Gksz-21-17553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Gksz-21-17555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
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-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Gksz-21-17775 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 20% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Gksz-21-18555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
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-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Gksz-21-18664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Gksz-21-18665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
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2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Gksz-21-18666 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 12,5 m 

 
Gksz-21-19335 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
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-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 
befogadására kijelölt terület. 

-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 
belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m 

 
Gksz-21-19554 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
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-- legfeljebb 7,5 m 
 
Gksz-21-19557 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 16,0 m 

 
Gksz-21-19667 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
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-- telekmélység legalább 50 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 16,0 m 

 
Gksz-21-24552 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább 

- közbenső teleknél: 14 m, 
- sarok teleknél: 16,0 m. 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Gksz-21-24553 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
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-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 
kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább 

- közbenső teleknél: 14 m, 
- sarok teleknél: 16,0 m. 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m 

 
Gksz-21-24554 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább 

- közbenső teleknél: 14 m, 
- sarok teleknél: 16,0 m. 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m 

 
Gksz-21-26552 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
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-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 900 m², 
-- telekszélesség legalább 20 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m 

 
Gksz-21-27664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség legalább 20 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 7,5 m. 

 
Gksz-21-27775 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
232 

 

-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 
belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség legalább 20 m, 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 20% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 

 
Gksz-21-28556 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség legalább 30 m, 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 12,5 m. 
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Gksz-21-28557 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség legalább 30 m, 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 16,0 m. 

 
Gksz-21-28665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség legalább 30 m, 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
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-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Gksz-30-52770 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1), (3), 59. §): Ennek megfelelően 

-- A kialakult területre eső építési telkeken az újonnan építendő, illetve bővítéssel kialakítható épületek 
előkert szükségességét és méretét a kialakult adottságok figyelembevételével kell meghatározni. 

-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 
kell. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 
-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 180 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 6 m, 
• sarokteleknél legalább 8 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 60% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 20% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) adottságtól függő, kialakult. 
 
Gksz-31-53554 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
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-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
• sarokteleknél 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 7,5 m 

 
Gksz-31-53555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
• sarokteleknél 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 40% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legalább 5,0 m, 
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- legfeljebb 10,5 m 
 
Gksz-31-53664 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult városi-zárt (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 59. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl az előkert nem létesíthető. 
-- Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép-tervvel) igazolni 

kell. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

-- járműtároló, 
-- kiskereskedelmi üzlet, 
-- műterem 

--Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 
62-63. §) 
-- beépítési mód: zártsorú, 
-- telekterület: legalább 360 m², 
-- telekszélesség legalább:  

• közbenső teleknél 10 m, 
• sarokteleknél 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 7,5 m 

 
Gksz-41-34442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 45. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek 

befogadására kijelölt terület. 
-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen 

belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 
-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
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- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 50% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m. 

 
Üü-41-27223 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 48. §): 

Üdülőházas üdülő építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület elsősorban kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek, üdülőtáborok, 

kempingek elhelyezésére és túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál. 
-- A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivételével -- nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
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-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség legalább 20 m,  
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 6,0 m. 
 

Üh-40-04221 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 497. §): 

Hétvégi házas üdülő építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen elhelyezhetők még az üdülési funkciót nem zavaró, ill. azt szolgáló sportlétesítmények. 
-- A területen nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális 

építmények. 
-- A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivétellel -- nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség az adottság szerinti beépítési módtól függően:  

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- oldalhatáron álló beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

- ikres beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 8 m, 
• sarokteleknél legalább 10 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
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-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m 
 

Üh-40-34221 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 497. §): 

Hétvégi házas üdülő építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen elhelyezhetők még az üdülési funkciót nem zavaró, ill. azt szolgáló sportlétesítmények. 
-- A területen nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális 

építmények. 
-- A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivétellel -- nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (3), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 
• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 15 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m 
 

Üh-41-24222 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 497. §): 

Hétvégi házas üdülő építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen elhelyezhetők még az üdülési funkciót nem zavaró, ill. azt szolgáló sportlétesítmények. 
-- A területen nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális 

építmények. 
-- A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivétellel -- nem 
helyezhető el. 
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2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább 

- közbenső teleknél 14 m,  
- sarokteleknél 16 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m. 
 

Üh-41-25221 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 497. §): 

Hétvégi házas üdülő építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen elhelyezhetők még az üdülési funkciót nem zavaró, ill. azt szolgáló sportlétesítmények. 
-- A területen nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális 

építmények. 
-- A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivétellel -- nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
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-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség legalább 

- közbenső teleknél 18 m,  
- sarokteleknél 20 m, 

-- telekmélység legalább 30 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 3,5 m. 
 

Üh-41-34221 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 497. §): 

Hétvégi házas üdülő építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen elhelyezhetők még az üdülési funkciót nem zavaró, ill. azt szolgáló sportlétesítmények. 
-- A területen nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális 

építmények. 
-- A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivétellel -- nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 
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-- telekterület: legalább 500 m², 
-- telekszélesség legalább 

- közbenső teleknél 12 m,  
- sarokteleknél 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m. 
 

Üh-50-20111 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 497. §): 

Hétvégi házas üdülő építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 
-- A területen elhelyezhetők még az üdülési funkciót nem zavaró, ill. azt szolgáló sportlétesítmények. 
-- A területen nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális 

építmények. 
-- A területen állattartó épület, különálló árnyékszék, állatkifutó, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszínt alatti, fedett kialakítású kivétellel -- nem 
helyezhető el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter kialakult külsőségi (SZÉSZ 56. § (1), (3), 61. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- műterem, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztartály, 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek elhelyezhetők részleges közmű kiépítése esetén is. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület, és telekmélység: kialakult adottságok szerinti, 
-- telekszélesség legalább 12 m,  

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 5% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 80% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m. 

 
Kke-21-18555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 50. §): 

Kereskedelmi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
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-- Elsősorban a 8 000 m2 hasznos bruttó szintterületet (a hasznos bruttó területbe a gépkocsi tároló 
szintterületek nem tartoznak bele) meghaladó bevásárlóközpontok és nagy-kiterjedésű kereskedelmi 
célú létesítmények, vásárok, kiállítások, kongresszusi létesítmények számára kijelölt terület. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult külsőségi (SZÉSZ 56. § (1), (2), 61. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- műterem, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- trágyatároló, komposztáló, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi, 
- siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztartály, 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek elhelyezhetők részleges közmű kiépítése esetén is. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 

-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség legalább: 35 m, 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Ki-20-00550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
244 

 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület telekmélység: kialakult, adottságtól függő 
-- telekszélesség,  

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén: legalább 18 m, 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén: legalább 12 m, 
- zártsorú beépítési mód esetén: legalább 3 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Ki-20-05550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület:  
-- telekterület: legalább 720 m², 
-- telekszélesség: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 14 m, 
• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 
• közbenső teleknél legalább 10 m, 
• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Ki-20-18440 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
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-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 
rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Melléképület nem építhető. 
-- Melléképítmények közül elhelyezhető:   

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságok szerinti. 
 
Ki-21-18225 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                     2016                   VÁTERV95 
246 

 

-- legfeljebb 10,5 m. 
 
Ki-21-18333 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m. 

 
Ki-21-18555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
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-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 

 
Ki-21-18557 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 35 m. 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 16,0 m. 
 

Ki-21-19111 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
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-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 5% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 80% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 3,5 m. 
 

Ki-21-19112 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 5% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 80% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 
 

Ki-21-19222 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
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-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 
 

Ki-21-19223 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m. 
 

Ki-21-19252 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
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-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 
rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 
 

Ki-21-19335 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 
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2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Ki-21-19442 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 4,5 m. 
 

Ki-21-19445 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
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-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Ki-21-19555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Ki-21-19665 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
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-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Ki-21-27333 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség: legalább 20 m. 
-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m. 
 

Ki-21-28443 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
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-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség: legalább 30 m. 
-- telekmélység legalább 40m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 55% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m. 
 

Ki-41-27222 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 51. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok 

rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 
-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 
-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 56. § (1), (2), 60. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 
-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 
- kiskereskedelmi üzlet, 
- árusító pavilon, 
- barkácsműhely, 
- kisipari műhely, 
- háztartási tároló, 
- üvegház, 
- állattartó épület, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  
-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
- állatól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. Új 
lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcaképi tervvel) igazolni kell. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 
2.2 Beépítési mód, újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 

62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló általános, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség legalább 20 m,  
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-- telekmélység legalább 25 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 15% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 70% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
- legfeljebb 4,5 m. 
 

Kho-20-00550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 52. §): 

Honvédelmi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület a honvédség számára igénybevett területeket foglalja magába. 
-- A területen csak honvédelmi célokat szolgáló építmények helyezhetők el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület telekmélység, telekszélesség: kialakult, adottságtól függő 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Kho-20-05550 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 52. §): 

Honvédelmi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A terület a honvédség számára igénybevett területeket foglalja magába. 
-- A területen csak honvédelmi célokat szolgáló építmények helyezhetők el. 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (3), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl minimum 5,0 m. 
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: 
(SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület 720 m2  
-- telekszélesség a beépítési módtól függően, legalább: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén legalább 14 m, 
- zártsorú beépítési mód esetén, legalább 10 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) kialakult, adottságtól függő. 
 
Kh-21-19555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 53. §): 

-- A területen a nem veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló telephelyek, építmények létesíthetők 
(pl. szennyvíztisztító telep). 

2. Építési előírások  
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
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-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 4000 m², 
-- telekszélesség: legalább 40 m. 
-- telekmélység legalább 50m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 
 

Kkö-21-08556 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 54. §): 

Közlekedési célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokat szolgáló építmények 

helyezhetők el. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: kialakult, adottságtól függő, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség, beépítési módtól függően, legalább 

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén 25 m, 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén 20 m, 
- zártsorú beépítési mód esetén: 

• közbenső teleknél legalább 16 m, 
• sarokteleknél legalább 18 m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 12,5 m. 

 
Kkö-21-17555 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 54. §): 

Közlekedési célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokat szolgáló építmények 

helyezhetők el. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
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-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 1000 m², 
-- telekszélesség, beépítési módtól függően, legalább 

- szabadonálló telepszerű beépítési mód esetén 25 m, 
- szabadonálló általános beépítési mód esetén 20 m, 
- zártsorú beépítési mód esetén legalább 20 m, 

-- telekmélység legalább 35 m. 
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 10,5 m. 

 
Kkö-21-18333 
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 54. §): 

Közlekedési célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokat szolgáló építmények 

helyezhetők el. 
2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 56. § (1)-(2), 58. §): Ennek megfelelően 
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 
-- Melléképületek nem helyezhető el. 
--Melléképítmények közül elhelyezhető  

-- terepszint alatti építmény, 
-- közmű becsatlakozási műtárgy, 
-- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 
-- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
-- kerti építmény,  
-- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 
-- Az önkormányzat parkolási rendelete értelmében az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél minden lakás után legalább 
egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 Újonnan kialakítható, illetve telektrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 62-63. §) 
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
-- telekterület: legalább 2000 m², 
-- telekszélesség legalább35 m, 
-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 65-66. §) 
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 67. §) 
-- legfeljebb 6,0 m. 
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2. számú szöveges melléklet: A választható építési előírás kategóriák táblázatos összefoglalása 
A választható beépítési módok és telekméretek építési karakterek szerint              
1. sz. táblázat 

Beépíté
si mód 

Telek-
nagyság 

építészeti karakterek 
BELVÁROSI 
1. 

VEGYES 
2. 

VÁROSI-ZÁRT 
3. 

KERTES 
4. 

KÜLSŐSÉGI 
5. 

K T K T K T K T K T 
Kód Kód 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1. 
szabad
on 
álló 
telepsz
erű 

7    X       
8    X       
9    X       
0   X        

2. 
szabad
on 
álló 
általáno
s 

4    X  X  X   
5    X  X  X  X 
6    X  X  X  X 
7    X  X  X  X 
8  X  X    X  X 
9    X       
0 X  X  X  X  X  

3. 
oldalhat
áron 
álló 

4        X  X 
5        X  X 
6        X  X 
7          X 
8           
9           
0       X  X  

4. 
ikres 

4        X   
5        X   
6           
7           
0       X    

5. 
zártsor
ú 

1    X  X     
2    X  X  X   
3    X  X  X   
4  X  X  X  X   
5  X  X  X  X   
6  X  X       
7  X  X       
8    X       
9    X       
0 X  X  X  X    

 

A választható beépítettség városépítészeti karakterek szerint  2. sz. táblázat 
 
 

BEVÁROSI 
1. 

VEGYES 
2. 

VÁROSI-ZÁRT 
3. 

KERTES 
4. 

KÜLSŐSÉGI 
5. 

Kód K T K T K T K T K T 
 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1   X X       
2   X X   X X X X 
3   X X X X X X X X 
4 X X X X X X X X X X 
5 X X X X X X X X   
6 X X X X X X X X   
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7 X X X X       
8 X X X X       
9 X X X X       
0 X  X  X  X  X  

 
A választható épületmagasság városépítészeti karakterek szerint  
3. sz. táblázat 

 
 

Bevárosi 
1. 

Vegyes 
2. 

Városi-zárt 
3. 

Kertes 
4. 

Külsőségi 
5. 

Kód K T K T K T K T K T 
 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1   X X   X X X X 
2   X X   X X X  
3 X X X X X X X X X X 
4 X X X X X X X X   
5 X X X X X X     
6 X X X X X X     
7 X X X X       
8   X X       
9   X X       
0 X  X  X  X  X  

Megjegyzés: K→kialakult 
T→tervezett 
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2.3 A 12/2016.(V.2.) önkormányzati rendelet függelékei 
 
1. számú függelék: Műemlékek és műemléki környezet felsorolása 
MŰEMLÉKEK 
műemlék 
szám 

cím hrsz. épülettípus 

3911 Ady E. u. – Pozsonyi u. sarok 3089 kápolna 
3913 Balogh K. u. – Pólya T. u. sarok 1549 Mária szobor 
3914 Szt. István tér 1. 115 r. k. plébánia- 

templom (vártemplom) 
3915 Szt. István tér 1. a templom szentélye 

mögött áll 
 115 Nepomuki Szt. János szobor 

918  Madách u. –Templom u. sarok 17 bánkódó Krisztus szobor 
 3919 Templom u. 8/A 1047/1 Ferences templom 
3920 Templom u. 8. 1046 Ferences rendház 
3921 Templom u. 10-12. 

(Szentháromság tér) 
1049/3 Ferences gimnázium 

3922 Templom u. 8/A 1047/2 Kálvária 
3923 Kossuth tér 4. 2065 „Magyar Király” Szálloda, jelenleg 

Damjanich J. Múzeum 
3924 Kossuth u. 2. 798 Megyeháza 
3926 Nyíl u. 8243/2 Partos Mária-kápolna 
3927 Szapáry u. 17. 903 lakóház, jelenleg szolgáltató ház  
3929 Szabadság tér 6. 1565 Obermayer-Hubai féle bérház 

jelenleg Varga Katalin gimnázium 
3930 Tabán u. 10. 1367 falusi lakóház 
8806 Szabadság tér 787/4 A szolnoki csata emlék- 

lékműve 
10079 Tisza park 1. 849 Verseghy Ferenc gimnázium 
10083 Kossuth Lajos u. 4. 800 Vármegyei kaszinó, jelenleg 

Tudomány és Technika Háza 
10339 Körösi u. 1-3. 7350 víztorony 
10658 Szapáry u. 22. 960 Nemzeti Szálloda 
10856 Indóház utca 5567/12 Ó-Szolnok vasút- állomása és víz-

háza 
10856 Indóház u. 5567/21 raktárépület a régi vasútállomáson 

(indóház) 
11559 Sóház u. 2. 917 református templom 
11612 Verseghy park 1. 822 Tisza Szálló és Fürdő 
11560 Templom u. 2. 930/2 galéria, volt zsinagóga 
11560 Templom u. 4 930/3 Zsidó hitközség kultúrház 
3915 Szent István tér 117/3 Szent János szobor 
8806 Szabadság tér 930/2 Szolnoki csata emlékmű 
10856 Indóház u. 5567/14 

5567/17 
5567/19 
5567/20 
5567/22 
5567/21 

Ó-Szolnok vasútállomás 
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MŰEMLÉKI KÖRNYEZET 
megnevezés hrsz. 
"Ó-Szolnok" vasútállomás 
indóházának és 
vízházának műemléki 
környezete 

5162/5, 5259/1, 5568/2, 5608/1, 5608/2, 5608/3, 5607/2, 5569/1, 5569/2, 5569/3, 
5567/9, 5567/10, 5372/16, 5372/17, 5372/19, 5372/20, 5372/21, 5372/22, 5372/23, 
5372/13, 5372/11, 5372/5, 5569/7, 5569/8, 5569/9, 5567/7 

vasbeton víztorony 
műemléki környezete 

3243/1, 3243/2 

Tisza Szálló és Gyógyfürdő 
műemléki környezete 

789, 790, 816, 817, 818, 823, 824, 914 

Xav. Szt. Ferenc kápolna 
ex-lege műemléki 
környezete 

2125, 2450/3, 3091, 3093, 3088, 2973, 2974, 2975, 2977/1, 2990/1, 2990/2, 2979/1 

Mária szobor ex-lege 
műemléki környezete 

1347/2, 1348/2, 1348/3, 1349/1, 1481, 1535/1, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541/1, 1541/2, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 
1553, 1555, 1556, 1561, 1562, 1565, 1566, 1578, 784, 787/3, 787/5, 787/7, 787/8 

Vármegyei Kaszinó 
(Tudomány és Technika 
háza) ex-lege műemléki 
környezete 

1346/1, 1346/2, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1592, 1623, 798, 799, 801, 803, 806 

Magyar Király Szálloda 
(Damjanich János 
Múzeum) ex-lege műemléki 
környezete 

1345/1, 1345/2, 2057/1, 2059, 2062, 2066/1, 2070/1, 2070/3, 840, 862 

Megyeháza ex-lege 
műemléki környezete 

1346/1, 1346/2, 1589, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 787/6, 791, 792/4, 793/1, 795, 796, 
797, 799, 800, 801, 807, 812/2, 1567 

Víztorony ex-lege 
műemléki környezete 

7352, 5665, 5672/6, 5670, 5672/5, 5669/1, 7327, 7326, 7286, 7288, 7293, 7298/2, 
7299, 7303, 7306, 7038, 7436/11, 7436/10, 7356, 7435, 7433/1, 7433/2, 7431, 
7430, 7429, 7424, 7423, 7422, 7413, 7411, 7410, 7405, 7400/1, 7400/2, 7394, 
7388, 7387, 7382, 7376, 7375, 7372, 7367, 7366, 7365, 7357/5, 7357/4, 7355/3, 
7353/1, 7353/10 

Ülő Krisztus-szobor ex-lege 
műemléki környezete 

1037, 1038, 1047/1, 1056, 1057/1, 1057/2, 1035, 1036 

Gör. kat. kápolna (Sarlós 
Boldogasszony-kápolna) 
ex-lege műemléki 
környezete 

8163/48, 8297, 8244, 8242, 8293/4 

Szolnoki csata emlékmű 
ex-lege műemléki 
környezete 

1347/2, 1348/2, 1348/3, 1561, 1562, 1565, 782, 784, 785, 786, 787/1, 787/3, 787/5, 
787/6, 787/7, 787/8, 789, 794, 796 

Obermayer Hubay-féle 
bérház (Varga Katalin 
Gimnázium) ex-lege 
műemléki környezete 

1348/3, 1536, 1537, 1538, 1539, 1549, 1556, 1562, 1566, 1567, 1590/1, 1590/2, 
787/1, 787/5, 787/6, 787/8, 793/1, 794, 796, 1558, 1348/4, 793/2 

Lakóház ex-lege műemléki 
környezete 

901/1, 901/2, 902, 904, 905, 913, 948, 949, 952 

Nemzeti Szálloda ex-lege 
műemléki környezete 

864/4, 909, 912, 913, 956, 958, 959, 968, 957, 961/1, 961/2, 983, 981, 980, 978 

Nep. Szt. János-szobor ex-
lege műemléki környezete 

101/4, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117/2, 117/5, 117/6, 119, 121, 128, 135/3, 
135/4, 136, 137, 138, 139, 140, 147/3, 147/8, 99/1, 101/9 

R. k. templom 
(Vártemplom; Magyarok 
Nagyasszonya) ex-lege 
műemléki környezete 

101/4, 101/9, 107, 108/2, 109, 110, 111, 116, 117/2, 117/3, 117/4, 117/6, 119, 120, 
121, 139, 147/3, 147/6, 99/1, 117/5, 135/3, 135/4, 140, 147/8 

Lakóház ex-lege műemléki 
környezete 

1349/1, 1367, 1369, 1512, 1514, 1515/5, 1518 

Ferences rendház ex-lege 
műemléki környezete 

1017, 1037, 1039, 1041, 1042, 1045, 1047/1, 1047/2, 1049/3, 1049/4, 1056, 1057/1, 
788, 1071, 1072, 1073 

Kálvária ex-lege műemléki 
környezete 

1037, 1038, 1046, 1047/1, 1048, 1049/3, 1056, 1072, 1073, 1206, 1207, 1208, 
1209, 1219 
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Ferences templom 
(Szentháromság) ex-lege 
műemléki környezete 

1017, 1037, 1039, 1046, 1047/1, 1047/2, 1049/1, 1049/3, 1057/1, 1071, 1072, 1206, 
1207, 1208, 1209, 1219, 1056 

Ferences Gimnázium ex-
lege műemléki környezete 

1041, 1046, 1047/1, 1047/2, 1049/1, 1049/4, 1055, 1056, 788 

Főgimnázium (Verseghy 
Ferenc Gimnázium) ex-
lege műemléki környezete 

788, 825, 839, 848, 851, 861, 889, 894, 914, 915/1 

Református templom, 
parókia és régi gyülekezeti 
ház műemléki környezete 

917  

Zsinagóga, valamint zsidó 
hitközségi kultúrház 
műemléki környezete 

1034, 1039, 1056, 896, 913, 914, 921, 922, 923, 924, 925/1, 925/2, 929, 931, 932, 
936, 937, 968 

Tisza Szálló és gyógyfürdő 
 

822  

 
 
2. számú függelék: Régészeti védelmi területek felsorolása 

2 Vár, Gutenberg tér kiemelten  
védett 

108/1, 108/2, 109 

3 Irodaház védett 1590/2, 1628/2, 1627, 1626, 1658, 1659, 2070/4, 
 2070/1, 1657 

4 Beke Pál halma III. lelőhely védett 0775/26, 0773/6, 0773/1, 0774 
5 Beke Pál halma II. lelőhely védett 0775/20, 0775/21, 0775/26 
6 MOL-vezeték 4. lelőhely védett 0512/25, 0512/26, 0512/8, 0503/9 
7 MOL-vezeték 30. lelőhely védett 0494/3, 0494/1 
8 Szandaszőlős V. védett 0693/10, 0695, 0696/8 
9 Marx-park védett 789, 793/1, 790, 792/4, 788 

10 Tisza-híd védett 9756/5, 9756/3, 9756/4, 9758, 9682, 9683, 9681 
11 Vöröshadsereg út 33. védett 19085, 19082/1, 19078/6, 19078/8, 19078/4, 19078/7 
12 Attila u.50. védett 6172, 6223, 6222, 6221, 6193/1, 6173, 6174/1, 

 6174/2, 6175, 6177, 6176, 6219, 6220, 6218 
13 Vízmű-telep és Városmajor út 

között 
védett 770, 147/3, 100, 101/1, 147/4, 147/6, 148/1, 96/2 

14 Szolnok I. homok védett 0784/11 
15 Beke Pál-halma védett 0775/22, 0776 
16 Szandaszőlős III. védett 0710/11, 0710/12 
17 Fekete város 2. védett 0503/12, 0503/11, 0520 
18 Szandaszőlős IV. védett 0699, 0706/12, 0706/11, 0706/10, 0696/26, 0696/25 
19 Fekete város védett 0492/10, 0492/3, 0492/6, 0492/7, 0492/9, 0493/1,  

0493/2, 0493/3, 0493/4, 0493/5, 0495, 0497, 0498/1, 
 0498/2, 0499/1, 0499/2, 0500, 0501, 0502, 0503/12, 
 0503/13, 0503/14, 0503/15, 0503/16, 0503/17, 0503/3,  
0503/4, 0503/5, 0503/6, 0503/8, 0503/9, 0504/2, 
0512/8, 
 0520, 0526, 0505, 0504/1, 0512/26, 0492/8, 0512/25,  
0519, 0503/10, 0503/11, 0494/3, 0496, 0494/1 

20 Szanda- Reptér védett 0785/1, 11131/7, 19819/4, 19819/1, 19819/3, 19819/2, 
 0691/3, 11131/1 

21 Attila u. védett 5565/1, 6261, 6193/3, 6194, 6258 
22 Szandaszőlős védett 0738 
23 Szandaszőlős II. védett 0719/8 
24 Gettler telek védett 1595, 1598, 1599, 1600, 1597, 1596, 1606, 1607,  

1611, 1604, 1605, 1601, 1602, 1603/2, 1603/1, 1609 
25 Személyi pályaudvar védett 5567/12, 5162/5, 5370/1, 5370/2, 5567/19 
26 Bástya u. 8. védett 119, 117/6, 116, 121, 117/5, 136, 135/4, 128, 135/3,  

135/1, 134, 133, 132, 131, 130, 122 
27 Vártemplom védett 115, 147/3, 116, 117/2, 139, 117/3, 117/5, 138 
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28 Művésztelep parkja védett 147/3, 119, 117/6, 116, 121, 120 
29 Zagyva-torkolat védett 783/2, 783/1, 102, 782 
30 Pityó-part védett 780, 781, 132, 131, 130, 143/1, 129 
31 Zagyva-gát védett 0273/3, 0274, 0275/1, 0275/2, 0211 
32 Kénsavgyár védett 0919/5, 0936, 19039/8, 19038/3, 19029 
33 Kengyelsziget, Blaskóföld védett 0693/12, 0695, 0696/22, 0696/27, 0696/26, 0696/25, 

 0696/28, 0696/24, 0696/23, 0696/21 
34 Szandaszőlős védett 0702/12, 0702/3, 0702/8, 0702/9, 0745, 0766 
35 Táncsics Mihály u. védett 836, 835/2, 834/2, 833, 839, 828/2, 827, 828/5, 

 828/4, 826 
36 Beke Pál-halma 1. sz. lelőhely védett 0775/21, 0775/22, 0775/20 
37 Házgyár védett 19039/8, 19048/2, 19050/1, 19051/5, 19051/6, 19051/7 
38 Titász-telep védett 99/2, 99/1, 101/1, 101/8, 97/1 
39 Kossuth L. u. 27. védett 2080, 1344/2, 1344/1, 2071, 2072/1, 2077, 2072/13, 

 2072/12 
40 Strázsa-halom védett 0233/10, 0233/11, 0233/5, 0233/6, 0233/4 
41 Tiszaparti Gimnázium védett 1045, 929, 926, 1042, 1041, 788 
42 Hubay Ferenc u. védett 2038/1, 2030/35, 2056/3, 2030/34, 2078, 2072/12,  

2072/2, 2076, 2030/2 
43 Fedett uszoda védett 789, 793/1 
44 Mártírok u. 4. védett 1208, 1209, 1211, 1218, 5370/1, 1219, 1210, 1220 
45 Tűzköves védett 0265/14, 0265/15, 0267/1, 0267/2, 0267/3, 0267/4, 

 0268, 0269/5, 0269/6, 0271/1, 0266 
46 Alcsi-sziget védett 0595/15 
47 Tiszameder, Tisza Szálló védett 9683, 789, 823, 822, 788 
48 Millér halastavak védett 0469/8, 0469/9, 0468/4, 0468/3, 0473, 0476 
49 Millér, Csapó-tanya védett 0457/24, 0457/23, 0457/22 
50 Millér, Csapó-tanya 2. védett 0455/7, 0456, 0457/4, 0457/29, 0457/3 
51 Fekete-város, Csapó-tanya védett 0504/1, 0498/1, 0504/2, 0503/6, 0503/17, 0503/16,  

0503/15, 0503/4 
52 Fekete-város, Csapó-tanya 2. védett 0498/1, 0492/7, 0503/16, 0503/15, 0503/3 
53 Millér védett 0449/2, 0449/1, 0449/4, 0449/3, 0449/6, 0449/5 
54 Millér 2. védett 0432, 0435, 0434 
55 Zagyvapart védett 0197/3, 0198/3, 0198/2, 0197/4, 0197/2 
56 Szandaszőlős, Cseber-ér-dűlő védett 0732/13, 011/3, 0732/12 
57 Lenin Tsz védett 063, 052/49, 064, 052/44, 052/11, 052/6, 052/23,  

052/30, 052/45, 062/5, 053, 052/43, 052/22, 052/39,  
052/40, 052/38, 052/42, 052/41, 052/46, 052/47, 
 052/48, 052/24, 088, 061 

58 Arany J. u. védett 1628/2, 1629, 1631, 1630, 1628/1, 1604, 1605,  
1632, 1642, 1641, 1638, 1637, 1636, 1633, 1639,  
1640/1, 1640/2, 1643, 1623, 1634 

59 Ságvári u 16 védett 897, 896, 921, 931, 920, 895/2, 864/4, 906, 871/1, 
 960, 958, 909, 912, 959, 953, 956, 875, 913, 905, 
 903, 947, 948, 949, 952, 904, 907, 901/1, 900, 899, 
 934, 938/3, 939, 893, 892, 890, 901/2, 902, 883, 886, 
 887, 898, 933, 895/1, 914 

60 Ferences Templom védett 1049/3, 1054, 1049/4, 1055, 1052/1, 1047/2, 1048, 
 1049/1, 1045, 1046, 1056, 1042, 1038, 1037, 1047/1 

62 Beke-halmi-dűlő védett 0772, 0771/10, 0769, 0775/5, 0775/6, 0775/7, 
 0774, 0773/1, 0773/6, 0770, 0767/18, 0768 

63 Szandaszőlős közepe védett 12438, 11366/1, 11368/20, 11368/21, 12456/6,  
12457, 12458/8, 12458/7, 12458/6, 11364/9, 12456/8, 
 12456/7, 11367/7, 12468, 12459/1, 12462/2, 12459/5,  
12459/14, 12459/12, 12459/11, 12459/18, 12459/19, 
 12459/17, 12459/16, 12459/13, 12474, 12475, 12476,  
12478, 12479, 12472/4, 12472/3, 12472/1, 12471,  
12473, 11541, 12469, 12470/2, 12470/1, 11364/11, 
 11547/1, 11543/4, 11543/6, 12470/4, 12470/3,  
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11542/4, 11542/3, 11543/7, 11543/5 
64 Piroska(Paládics) védett 0990/32, 0983/1, 0990/31, 0982/36 
65 Dombos védett 034/48, 034/49, 034/50, 034/27, 034/28, 034/26, 

 034/25, 034/24, 034/44, 034/45, 034/46, 034/47 
66 Papp-tanya védett 0127/27, 0127/25, 0126/2 
67 Zagyva-part védett 0153/16, 0153/17, 0153/11, 0153/18, 0153/6, 0157/1, 

 0145/10, 0150, 0155/4, 0155/3, 0153/36, 0154/1,  
0154/2, 0153/35, 0153/34, 0153/33, 0156/1, 0156/2,  
0156/3 

68 Alcsi- puszta I-II. védett 0211, 0204/3, 0204/2, 0204/1, 0278/10, 0278/11, 
 0278/9, 0279/1, 0279/2, 0279/3, 0280/12, 0280/13, 
 0280/14, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0278/6, 0280/15,  
0280/3, 0205/1 

70 Alcsi-puszta III. védett 0278/11, 0278/10, 0278/9 
71 Milléri-holtág-part I-II. védett 0420/5, 0420/2, 0405, 0414, 0415/2, 0415/3, 0420/13, 

 0420/12, 0420/11, 0376/2, 0419/1, 0419/2, 0419/3, 
 0422/1, 0422/2, 0422/3, 0423/6, 0423/7, 0423/8,  
0423/9 

73 Palladics-puszta védett 19034/4, 19030, 0935/3, 0935/2, 0935/1, 0935/4,  
0935/5, 0919/4, 0936, 0935/10, 0935/9, 0935/8, 
 0935/7, 0935/6 

74 Vár, Palánk vár védett 783/1, 102, 108/2, 115, 147/3, 117/4, 782, 118/2, 
 119, 117/6, 116, 121, 120, 118/1, 103, 104/10,  
109, 117/2, 99/2, 105/16, 105/1, 105/2, 105/3,  
105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 
 105/11, 105/12, 105/13, 106/3, 106/4, 106/5,  
106/10, 107, 108/1, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7,  
104/8, 104/9, 105/15, 104/3, 104/2, 106/12,  
106/11, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 101/10,  
101/4, 139, 117/3, 117/5, 138, 143/1, 137, 136, 
 135/4, 128, 135/3, 99/1, 113, 114/3, 147/8, 110, 
 111, 112, 140, 97/2, 100, 97/4, 101/1, 147/4, 101/8, 
 101/7, 97/1, 772/3, 772/2, 147/6, 176, 148/2, 145/5, 
 144/2, 770, 145/2, 146/1, 145/4, 145/3, 175, 148/1, 
 150, 174, 173, 172, 151, 149, 146/2, 177, 178, 135/1, 
 134, 133, 132, 131, 130, 129, 780, 144/5, 771,  
772/5, 143/2, 144/15, 96/1, 96/2, 144/7, 144/12,  
144/6, 144/8, 144/9, 144/11, 144/4, 144/10, 220,  
219, 203/1, 202, 201, 200, 203/2, 124, 123, 144/14, 
 144/13, 122, 781 

75 Sas-halom-dűlő védett 074/15, 074/16, 074/17, 074/18, 077, 078/38,  
078/36, 078/37 

76 Zagyva- oldal- dűlő védett 0161/6, 0161/4, 0161/3, 0149/52, 0149/54, 0149/53 
77 Fekete-tanya védett 0136, 0130/5, 0130/4, 0139/25, 0139/23, 0139/24,  

0139/22, 0139/6 
78 Szűcs-tanya védett 0136, 0139/25, 0139/5, 0139/2, 0139/6, 0129/7, 

 0129/23, 0129/26, 0129/27, 0129/28, 0129/29, 
 0129/24, 0129/25 

79 Zagyva-parti halom védett 0139/25 
80 Határ-menti halom védett 0130/4 
81 Kovács- tanya védett 078/68, 078/69, 078/70, 078/71, 078/72, 078/73, 

078/75 
82 Farmosi- tanya védett 078/87, 078/88, 078/89, 078/90, 078/91, 078/92, 

 078/93, 078/94, 078/96, 078/97 
83 Zagyva- part II. védett 0141/21 
84 Fácán- telep védett 0144, 0141/15 
85 Ondok- tanya védett 0211, 0278/5, 0278/6, 0280/3 
86 Alcsi- puszta IV. védett 0360/6, 0360/8 
87 Milléri-főcsatorna-partja védett 0417, 0415/16 
88 Puszta-Szanda védett 0803/11, 0804/1, 0803/10 
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91 Besenyszögi út védett 0420/2, 0420/11, 0375/1, 0373/4, 0373/5, 0376/1,  
0376/2, 0362/22, 0362/24, 0362/25, 0364/1, 0364/2 

 
 

3. sz. függelék: helyileg védett objektumok (az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005.(X.6.) 
önkormányzati rendelet melléklete) 

-- Helyi egyedi védettségű és védettségre javasolt objektumok: 
 
Baross út 5. 2506 hrsz. Fehér Kereszt Patika 
Baross Gábor út 6.  966 hrsz. szecessziós lakóépület  
Baross út 7. 3158 hrsz. lakóépület 
Baross Gábor út 8  967 hrsz. eklektikus épület  
Baross Gábor út 14. 1013 hrsz. Posta 
Baross Gábor út 34 1325/1 hrsz.  szecessziós üzletház 
Baross Gábor út 42.  1342 hrsz. iskolaépület, eklektikus 
Baross Gábor út 43. 3307 hrsz. Vásárhelyi Pál közgazdasági szak-középiskola 
József A. u. 4. 4150/1 hrsz. szecessziós lakóépület 
Kellner Gyula u.  813 hrsz. evangélikus templom 
Konstantin u. 43. 4108 hrsz. szecessziós lakóépület 
Kossuth Lajos utca 1.  1567 hrsz. Bíróság 
Kossuth Lajos utca 3.  1591/1 hrsz. Első Magyar Biztosító 
Kossuth Lajos utca 5 1592 hrsz. Vízügyi Igazgatóság 
Kossuth Lajos utca 7.  1624 hrsz. Neobarokk épület 
Kossuth Lajos utca 10.  808 hrsz. neobarokk épület 
Kossuth Lajos tér 2.  2096 hrsz. könyvtár, volt Fehérló Fogadó 
Kossuth Lajos tér 9.  840 hrsz. Városháza 
Magyar utca 1 863 hrsz. szecessziós épület 
Magyar u. 10.  853 hrsz. szecessziós lakóépület 
Sóház u. 2.  917 hrsz. református templom 
Szabadság tér 2.  1561 hrsz. szecessziós lakóház 
Szabadság tér 3.  1562 hrsz. neobarokk lakóház 
Szapáry út 14 952 hrsz. szecessziós épület 
Szapáry út 16.  953 hrsz. szecessziós épület 
Szapáry út 18.  956 hrsz. szecessziós épület 
Szapáry út 19.  905 hrsz. szecessziós épület 
Szapáry út 24.  961/2 hrsz. eklektikus épület, Ipartestület székháza 
Szapáry út 28.  963 hrsz. szecessziós épület Kádár Cukrászda 
Tarló u. 5. 4221 hrsz. falusi lakóház 
Templom u. 2.  930/2 hrsz. Galéria volt Zsinagóga 
Templom u. 5.  937 hrsz.  
Templom u. 6.  1038 hrsz. iskolaépület 

Verseghy park 1.  822 hrsz.       Tisza Szálló       
           

-- Helyi egyedi védelem alá tartozó, épület(rész)nek nem minősülő egyedi objektumok jegyzéke: 
68-as szolnoki gyalogezred obeliszkje  Eötvös tér sarka 
Damjanich szobor  Művésztelep Zagyva híd felöl eső részén 
I. világháborús emlékmű  Szapáry utca tiszai végénél 
Emlékmű a II. világháború áldozatainak  Hősök tere 
Török kút  Gutenberg tér 
Verseghy Ferenc bronz mellszobra   Tisza Szálló melletti park 
Halas lány kút  Tisza Szálló árkádja előtt 
Szigligeti Ede bronzszobra  Szigligeti Színház előtt 
Tiszai hajósok emlékműve - dombormű  Tisza híd városi hídlába 
Nő gitárral - kőszobor  Hild tér parkja 
Vásárhelyi Pál mellszobra Baross u. 7. iskola előkertjében  Baross u. 7. 
"Tanúhegy"  Jubileum tér 
József Attila mellszobra  József Attila út 
Famunkás emlékmű  Temető u. - Mártírok útja találkozása 
Elek György, Elek Dávid, Horánszky János, id. és ifj. 
Horánszky István és Berki József sírhelye 

 Katolikus temető 2. kriptasor 28. kriptája 
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4. sz. függelék: Helyi védelem alatt álló területek határai (az épített környezet helyi védelméről szóló 
18/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelet melléklete) 

A helyi értékvédelem területei 
1. Helyi városkép-védelmi terület 

A Tisza part - Gábor Áron tér - Kazinczy u. - Petőfi u. - Baross u. - Kossuth Lajos u. (mindkét oldala) - Tisza 
hídfő által határolt terület, valamint a "Bánkódó Krisztus" szobor hátteréül szolgáló K-i és Ny-i térfal. 

2. Helyi városszerkezet-védelmi terület 
– az Ady Endre u. – Kápolna u. – Baross G. u. – Eötvös tér által határolt terület, 

 - a Tabán, azaz a Pólya Tibor u. és a Zagyvapart közötti terület; 
 - a Hoksári J. u. - Temető u. - Zápor u. - Szivattyú u. által határolt terület; 
 - a Csáklya u. - Pálfy J. u. - Vágóhíd u. - Tisza-part - Hullám u. -. által határolt terület; 
 - a Csokonai u. - Thököly út - Szántó krt. - Báthory u. által határolt terület. 

3. Utcahálózat-védelmi terület Szolnokon: 
 - Gábor Áron tér - Kazinczy u. - Petőfi u. - Baross G. u. - József Attila u. - Indóház u. - Mártírok útja által határolt 

terület és 
 - Szántó krt. - Csokonai u. - Üstökös u. - Bajnok u. - Pozsonyi út - Ady Endre u. - Gárdonyi Géza u. - Remete u. 

által határolt terület. 

4. Utcakép-védelem alá esnek Szolnokon:  
- a Baross Gábor u. déli térfala a 2-8. házszámok között, 
- a Kossuth Lajos utca eleje a Kossuth térig, Szabadság tér, 
- a Magyar utca eleje (É-i vége), 
- a Művésztelep, 
- a Szapáry u. mindkét oldala, 
- a Templom u. mindkét oldala. 

5. Régészeti-védelem alá esnek: 
- A Zagyva partján a Tiszától É felé, a MÁV Kórház mentén D-re és a Tisza partján vissza a Zagyvához; 
- A Tisza-parttól É felé a Szigligeti utcán át a Kossuth L. úton É-ra a Jókai utca a Zagyváig bezárólag. 
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3.1 A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE, SZOLNOK ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLŐDÉSÉT 
BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐK  
 

A fejlődést a város karakterét meghatározó tényezőket, adottságokat úgy mutattuk be, hogy az időbeli 
változásokból kiindulva a váltások érzékelhetők és egyen a várható folyamatok is érzékelhetők legyenek. 
 

3.1.1 Gazdaságföldrajzi helyzet 
Az erősen vízjárta területen Szolnok a környezetből kiemelkedő löszhátra települt, ahol a folyón kedvező 
átkelési lehetőség kínálkozott. A kedvező átkelési lehetőség azzal vált kitüntetett hellyé, hogy a 
középkori Magyarország keleti országrészének súlypontjába esett. Ha az erdős hegyek és vízjárta 
területek ősi állapotát összehasonlítjuk a középkorban használt úthálózattal, jól látható, hogy a Zagyva-
torkolat alatti tiszai átkelőhelyen haladt át a Budát, Nyugat-Magyarországot és a Szamos völgyén át 
Erdélyt összekötő legrövidebb útvonal. Ehhez társult a tiszai természetes közlekedési útvonal előnye is. 
Így vált a város egyre erősödő mértékben a közlekedés és ebből származóan előbb a katonai 
utánpótlások stratégiai csomópontjává, majd a termékszállítás, a termékelosztás és utóbb a 
termékfeldolgozás központjává.  
A helyi gazdaság és a térszerkezeti erővonalakat jelentő közlekedési csomóponti jelleg közötti 
egyértelmű ok-okozati összefüggés mutatható ki. Valahányszor tovább bővült a hálózat és ezzel 
megerősödött a termékelosztó szerep, hamarosan észlelhetővé vált a város ugrásszerű fejlődése is.  

 

 
Szolnok arculatát formáló, egyik 
döntő tényező a kitűntetett földrajzi 
elhelyezkedés 
 

A középkori Magyarország 
úthálózata és vízjárta területei 

  
 
 
A Tiszai átkelőhelyek a történelmi időkben 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A város vízrajzi helyzete a XIX. század elején 

 

 

A város területe városfallal 
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Az EU tagság a termékelosztó szerep további bővülését jelentette. Napjainkig ez a bővülés még 
mérsékelten érzékelhető, de Szolnok infrastrukturális adottságai, elsősorban vasúti csomóponti jellege, 
későbbiekben az M4, illetve a jelentős fejlődési potenciállal rendelkező M3-assal és Kecskeméttel 
kapcsolatot teremtő M8-as gyorsforgalmi út kiépülése a termékelosztó szerep felerősödését 
eredményezheti. 
A városon áthaladó közlekedési hálózatok térszerkezeti erőssége az irányokat nézve azonban nem 
homogén. Míg K–Ny-i irányban meghatározó, az É, ÉK–DK, DNy-i irányokban erőtlen. A K–Ny-i irányú 
közlekedési hálózatok kapacitása is szűkös.  
Mint már említettük, a Tisza a város fejlődésének fontos gazdaságföldrajzi tényezőjévé vált és ma is az. 
A múltban azonban erősen korlátozta is a város növekedését, hiszen a folyószabályozások előtt a város 
külterülete (határa) beépítésre, földművelésre alkalmatlan volt.  
A folyószabályozás Szolnok életében döntő fordulatot hozott. A város beszorítottsága megszűnt, a 
környék mezőgazdasági hasznosítása megkezdődhetett.  
 

3.1.2 Természeti erőforrások  
A természeti erőforrások közül a város fejlődésére nézve fontos tényező, hogy Szolnok az ország 
legmelegebb táján fekszik, a napsugárzás évi összege hazai összehasonlításban a legnagyobb, eléri 
m2-enként a 4700 MJ-t, ami a környezetkímélő napenergia hasznosítását lehetővé teszi. A 
termálvíznyerésre alkalmas alföldi térség súlypontjában fekszik, működő termálkútjai vannak. Környékén 
az építőanyag-ipar számára alapanyagok (homok, kavics) nyerhetők. A mezőgazdasági földek 
termőképessége – különösen a várostól délre – kedvezőek. Végül és nem utolsósorban fontos 
természeti erőforrás a városi környezet minőségét befolyásoló Tisza és természetes környezete, 
valamint az idegenforgalmat vonzó hatása miatt maga a jellegzetes alföldi táj is.  

  
 

A természeti erőforrások Szolnok esetében összességében kedvezőek. Ugyanakkor a város klimatikus 

Magyarország területi integrálódási sávjai és területei  

A Tisza és természetes környezete az egyik 
legjelentősebb turisztikai vonzerő 

 

Szolnok fontos közép európai - 
balkáni integrálódási sávra esik 

Növekedési 
tengely 

Határon átnyúló 
vonzáskörzet 
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viszonyai a várható klímaváltozások miatt problémát okozhatnak. Sok a sűrűn beépített iparterület, és 
vasúti terület, ahol a zöldfelületek klímamérséklő hatásai nem érvényesülnek. Mivel a település egyes 
részei igen kitettek a klímaváltozás adta kedvezőtlen hatásoknak, a jövőben az éghajlati szempontokat 
is figyelembe kell venni a városfejlesztési - és irányítási döntésekben, kiemelt figyelmet fordítva a 
kibocsátás-csökkentésre és megelőzésre, valamint az alkalmazkodás elősegítésére.  
 

3.1.3 Gazdasági szerkezet  
A gazdaságföldrajzi potenciál megerősödésével párhuzamosan fejlődött a város gazdasága. A 
középkorban a sószállítás, a faúsztatás és fafeldolgozás, majd a mezőgazdaság fellendülésével a 
gabonaszállítás és őrlés, a fuvarozás, az élőállat-szállítás és az ezekkel összefüggő kereskedelem, 
valamint a stratégiai helyből következő katonai funkció ellátása volt a város helyi gazdaságának bázisa.  
A város termékelosztó (kereskedelmi), termékfeldolgozó és katonai stratégiai jelentőségét elsősorban 
közlekedési csomópont helyzetének köszönhette  
A XIX. sz. közepén megépült vasút a város fejlődésének új lendületet adott. A vasút a város 
termékelosztó és ezzel szorosan összefüggő termékfeldolgozó gazdaságát lendítette fel.  
Az első nagyobb ipari üzem, a MÁV Járműjavító, a vasút megépítését követően települt. Ezt követte a 
század elején a cukorgyár, majd a papírgyár.  
A fellendülést a térségben feltárt szénhidrogén és az erre épülő vegyipar (Tisza menti Vegyiművek) 
tovább segítette. A termálvíz-feltárásokkal és a Tisza, a tiszai táj, mint pihenési célpont felfedezésével 
megjelent az idegenforgalom.  
Szolnok gazdasági növekedésének csúcsát a 70-es évek közepén érte el. A város iparának szerkezete 
viszonylag kiegyenlített volt. A rendszerváltás előtt egyértelműen ipari városként volt definiálható. A 
szocialista gazdasági időszak iparosítása révén a városban erős volt az ipar, a hagyományos 
mezőgazdasági terményfeldolgozáson (cukoripar, gabonaipar, állati fehérje-feldolgozó, tejüzem) túl 
egyéb ágazatok (vegyipar TVK), a szállításhoz kapcsolódó gépipar (MÁV Szolnoki Járműjavító), 
papíripar is képviselve voltak.  
A rendszerváltás után – egyes iparágak talpon maradása mellett is – megváltozott a gazdasági 
szerkezet. Nemcsak a privatizáció zajlott le és a megmaradt iparágak működési keretei változtak, hanem 
jelentősen előretört a kereskedelmi-szolgáltatási ágazat. A magas tercier szektori arány egyben azt is 
jelzi, hogy a város biztosítja a környék kereskedelmi és szolgáltatási ellátását is, ezáltal természetes 
központja a térségnek. 2011-ben a vállalkozások 84,3%-a már a szolgáltatási szektorban működött, 6,9 
%-a az iparban, 7,5 %-a az építőiparban, míg a mező- és erdőgazdaságban csupán 1,4 %-uk dolgozott. 
A városban magas a kisvállalkozások és alacsony a (tőkeerősebb és több munkahelyet biztosító) 
nagyobb vállalkozások száma és aránya. A tendencia lassú javulására utal azonban az, hogy 2000-
2011-ig az egyéni vállalkozások aránya 55,1 %-ról 50,1 %-ra csökkent. 

A gazdaság néhány jellemző adatsora KSH adatok alapján 
adatsorok Szolnok Szolnoki 

kistérség 
Jász-Nagykun-
Szolnok megye 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 
1000 lakosra vetített vállalkozások száma 86,4 79,2 70,4 64,2 51,3 49,1 
10 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma /1000 lakosra 
vetítve  

5,0 4,1  2,57 3,5 2,3 

a vállalkozásokból a szolgáltatatásban működők aránya 83,4% 84,3 80,8% 81,5 74,% 75,6 
SZJA –t képező éves jövedelem egy állandó lakosra vetítve Ft  767 893 908 000 659 709 804 000 491 693 643 000 

 

vállalkozások számának összehasonlítása  idegenforgalmi adatok összehasonlítása 
vizsgált évek működő 

vállalkozások 
száma 

ebből egyéni 
vállalkozások 
száma 

az egyéni 
vállalkozások 
aránya  

 1000 lakosra jutó 
kereskedelmi 
szállásférőhely 

1000 lakosra 
jutó éves 
vendégéjszakák  

átlagos 
tartózkodási 
idő/vendég 

2000 8 224 4 463 54,3%  21,95 1021,6 2,9 
2007 6 482 3 463 53,4%  21,5 1110,0 2,4 
2011 7 581 3 798 50,1%  19,0 926,1 2,4 
Változás 2000-
2011 

- 640 - 665 - 4,2 %  - 2,94 -95,5 -0,5 

változás 2000-
es %-ában  

92,2 % 85,1 %   86,5% 90,6% 82,8% 

A vendégéjszakák száma alapján Szolnok az Észak-alföldi régió turisztikailag hatodik legfrekventáltabb 
települése. A fajlagos mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy Szolnokon az ezer lakosra jutó 
kereskedelmi szállásférőhelyek száma 2000-2011 között 21,95-ről 19,0 fh/efő-re csökkent, az ezer 
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lakosra jutó vendégéjszakák száma 1021,6-ről 926,1-re mérséklődött annak ellenére, hogy a közben a 
jelentős népességcsökkenés miatt a viszonyítási alap is kisebb lett. A számok jelzik, hogy Szolnokon az 
idegenforgalom visszaesett, elmarad a régión belüli a megyei jogú városok (Debrecen, Nyíregyháza) 
jellemzőitől és a szomszédos megyeszékhely Kecskeméttől is. Az átlagos tartózkodási idő 2000-ben 
még 2,9 nap volt, 2011-ben már csak 2,4 nap. Aggasztó, hogy a turisztikai mutatók meglehetősen 
instabilak, nagyok az évenkénti kilengések (pl. 2007-ben a vendégéjszakák növekedést mutattak, utána 
ismét visszaesés következett), azaz nem lehet biztonsággal előre számítani az idegenforgalmi 
bevételekre. A hanyatlási tendencia megfordításához jelentős fejlesztésekre és eredményes turisztikai 
marketingre lesz szükség. 
 

3.1.4 Népességi viszonyok  
Szolnok népességnövekedése az urbanizációs folyamat általános tendenciájának megfelelően alakult. A 
népességszám csúcsa 1994-ben volt (80 859 fő). A növekedés mértéke 1950–60-as években érte el a 
legmagasabb értéket 30,1%-al. 1995-ben már erősen mérséklődött, a népességnövekedés, de még 
mindig növekvő volt. A természetes szaporulat pozitív értékű volt. Napjainkra a folyamatos 
népességcsökkenés, a negatív természetes szaporulat és a vándorlási veszteség vált jellemzővé. A 
lakónépesség a 2001 évi 77 631 főről 2011-re 72 953 főre mérséklődött, azaz tíz év alatt a 
népességveszteség 7 % volt. 
népesség változása Szolnokon 1870-2011 (KSH) 
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2007 2011 2013 
16115 17472 21119 25827 29288 33060 39248 42756 37520 48822 61698 74752 78328 77631 75616 72 953 73193 
 

 

1930-1940 +8,9% 
1940-1950 -12,2% 
1950-1960 +30,1% 
1960-1970 +26,4% 
1970-1980 +21,2% 
1980-1990 +4,8% 

1990-2001 -0.9% 
2001-2011 -6,4% 

2011-2013 +0,3% 

Népességváltozás %-os aránya 
Szolnokon 

 

 

A népesség korcsoport-
összetételében az elörege-
dési folyamatok felgyor-
sultak, a legfiatalabb kor-
osztály aránya mérséklődik: 
2004 és 2011 között a 
fiatalok száma a lakóné-
pességben 15,0 %-ról 13,5 
%-ra csökkent, az idősek 
száma ugyanezen idő alatt 
21,1%-ról 23,4 %.ra 
növekedett.  Népességváltozás abszolút értékben Szolnokon 

  
A népesség legfontosabb adatai és az adatok területi összehasonlítása KSH 2007-2011 
adatsorok Szolnok Szolnoki kistérség Jász-Nagykun-

Szolnok megye 
ország 

 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 
0-14 korú népesség  10 845  

(14,3%) 
9 850 
(13,5%) 

17 319  
(14,5%) 

16 426 
(13,9%) 

63 278  
(15,4%) 

57 989 
(15,0 %) 

1 515 410 
( %) 

1 447 659 
14,6 % 

60-x korú népesség  15 909  
(21,0%) 

17 454 
(23,9%) 

25 646  
(21,4%) 

28 734 
(24,3%) 

88 739  
(21,6%) 

94 329 
(24,4 %) 

2 170 847 
( %) 

2 331 111 
23,6 % 

Állandó népesség  75 616  72 040 119 798 118 617 409 995 394 465 10 170 960 9 773 777 
lakónépesség  72 953  118 241  386 594 9 937 628 
vitalitási index  0,68 0,57 0,71 0,57 0,67 0,61 0,69 0,62 
munkaképes korú népesség (15-59)  48 862  

(64,6%) 
45 642 
(62,6%) 

76 833  
(64,1%) 

73 081 
(61,8 %) 

257 978  
(62,9%) 

234 276 
(60,6%) 

6 484 703 
( %) 

6 158 858 
(61,8 %) 
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munkanélküliségi ráta  4,3% 11,1 5,3%  8,2% 11,4 6,9% 11,0 
 

A vitalitási index változása 
vizsgált évek fiatalok idősek állandó népesség vitalitási index 

0-14 60-X 
1997 13 806 (17,2%) 13 669 (17,0%) 80 243 1,01 
2001 12 543 (16,2%) 14 533 (18,7%) 77 631 0,86 
2005 9 503 (12,4%) 14 544 (19%) 76 494 0,65 
2007 10 845 (14,3%) 15 909 (21%) 75 616 0,68 
2011 9 850 (13,5 %) 17 454 (23,9 %) 72 040 0,57 

 

 

Ennek következtében, míg 1997-ben 
a vitalitási index még kismértékben 
meghaladta az 1-es értéket, 2011-ben 
már csak 0,57 volt és folyamatosan 
csökken. A megyére és a kistérségre 
hasonló csökkenés jellemző. 
 
 
A vitalitási index változása 

 

  
Szolnok korfája 1990-ben  Szolnok korfája 2001-ben 

 

A népesség kor szerinti összetételét érzékeltetik a 
korfák. Az 1990-es népszámlálási adatokra 
támaszkodó ábrát összehasonlítottuk a 2001-es, 
ill. a 2011-es népszámlálás adatai alapján 
szerkesztettel. Jól látszik a torzulás, mely negatív 
irányban tolja el a vitalitási indexet is. A korfa talpa 
egyre keskenyebb, a teteje egyre kövérebb lesz, 
mely előre vetíti a további torzulást. A folyamat 
veszélyeket rejt a helyi gazdaság működtetése 
szempontjából is. Ez jelzi, hogy az ifjúság-politika 
kiemelt fontosságú kell, hogy legyen a városban az 
fiatalság helyben tartása, ill. visszacsábítása 
érdekében.  
Szolnok korfája 2011-ben 

 

A népesség iskolázottsági szintjét vizsgálva megállapítható, hogy a városban magasabb a felsőfokú 
végzettségűek aránya, mint a megyei és az országos átlag, és kismértékben ugyan, de meghaladja a 
megyei jogú városok átlagát is. Az érettségizettek arányáról ugyanezt lehet elmondani, kedvezően 
alacsony az általános iskolát el nem végzettek száma is, azaz a népesség iskolázottsági szintje jó. 
A népesség iskolai végzettsége, területi összehasonlításban 2001-2011 (KSH) 
adatsorok Szolnok Szolnoki kistérség Jász-Nagykun-

Szolnok megye 
ország 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
általános iskolát végzettek aránya  93,7% 97,0 9,2 95,7 15,0% 92,8 11,2% 95,1 
érettségizettek aránya a 18-X korú népességben 51,5% 61,5 42,4 52,2 30,5% 40,0 38,2% 49,0 
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felsőfokú végzettségűek aránya a 25-X korú nép.-ben 19,2% 25,7 14,3 19,6 8,9% 13,3 12,6% 19,0 
 

Iskolai végzettség összehasonlítása megyei jogú városokkal 2011 (KSH) 
vizsgált megyei jogú városok általános iskolát nem végzettek 

aránya % 
érettségizettek aránya 

% 
felsőfokú végzettek aránya 

% 
Szolnok 3,0 61,5 25,7 
Kecskemét 3,6 54,9 23,7 
Debrecen 2,9 62,5 27,6 
Nyíregyháza 3,0 59,1 26,6 
Megyeszékhelyek orsz. átlaga 2,8 49,0 25,2 

 

 

A munkanélküliek aránya kis 
mértékben haladja meg az országos 
átlagot. Szolnok 1990-ben a 
rendszerváltáskor több mint 51 ezer 
munkahellyel rendelkezett, ennek 
csaknem egyharmadát a bejárók 
foglalták el. Szerencsés adottság, 
hogy a környező települések 
munkaerőpiaca rugalmas hátteret 
adott, ad a város gazdaságának. A 
gyors ütemben és extenzíven fejlődő 
ipar munkaerő-szükségletét zökkenő- 

Felsőfokú végzettségek arányának összehasonlítása 2011-ben (KSH) 
mentesen biztosította. Ugyanakkor a szerkezetváltást követően a felszabaduló munkaerőt 
visszafogadta. Így alakulhatott ki a Szolnokra jellemző kedvező foglalkoztatási szerkezet a már említett 
magas szellemi foglalkoztatási arány és a tercier szektorban dolgozók ugyancsak magas részesedése. 
A legkedvezőbb foglalkoztatási helyzet 2001-ben volt. A 2008-as gazdasági válság után a korábbi javuló 
tendenciák sajnos megfordultak, drasztikusan nőtt az álláskeresők száma és a munkanélküliségi ráta.  
 

Munkanélküliség változása 1997-2011 (KSH) 

 

vizsgált évek munkaképes 
népesség 
száma 

álláskeresők 
száma 

munkanélküliség
munkaképesek 
%-ában 

1997 52 768 3 001 5,7% 
2001 50 850 1 806 3,6% 
2005 49 886 2 198 4,4% 
2007 48 862 2101 4,3% 
2011 45 642 3 840 8,4%1 
változás 
mértéke 
2001-hez 
viszonyítva  

 
89,7 % 

 
212,6 % 

 
233,3% 

 

3.1.5 Külső politikai tényezők települési szerepkörök  
Szolnok települési szerepkörének változása a történelmi múlttal, a külső politikai tényezőkkel szoros 
összefüggést mutat.  
Kezdetektől a régió szervező, irányító központja, fontos katonai hídfőállás volt. A török hódoltság alatt, 
mint közigazgatási központ jelentős szerepet kapott. A török alóli felszabadulást követően 
irányítószerepe háttérbe szorult. A XIX. sz. elején az akkori megyében több település (Gyöngyös, 
Jászberény, Mezőtúr) mind a népességszám, mind a települési funkciók tekintetében messze 
megelőzték. Ez a hátrány a század közepére a vasút megépülésével megszűnt. A kiegyezés után a 
közigazgatási reform során Jász-Nagykun-Szolnok megye megalapításakor ismét megyeszékhely lett. 
Nem messze járunk az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy 1945. után a 70-es évek végéig politikailag 
kedvezményezett helyzetet élvezett a város. Az újraelosztásból szerepkörét is meghaladó módon 
részesült. A központi irányítás kiemelt színhelye volt, ami állami, ideológiai megfontolásokra vezethető 
vissza (talán az 1848-as szabadságharcban, az 1919-s forradalom idején, majd 1956-ban betöltött 
stratégiai jelentősége miatt). Ennek köszönhető, hogy hagyományai vannak a városban (a nagyvárosi 
összehasonlításban is kedvező) magas szellemi potenciálnak, és az 1946-tal kezdődő tudatos 
városfejlesztési és rendezési politikának.  
A megyén belüli periférikus földrajzi elhelyezkedése a megyén túlmutató térségi kapcsolatok fejlődését 
eredményezte. Így ma Szolnok regionális szervező ereje túlmutat a megye határain – bár a város 

                                                           
1 2011-ben Szolnokon a foglalkoztatottak számához viszonyított munkanélküliség 11,1%, az összes munkaképes korúhoz viszonyított 8,4 % 
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vonzáskörzete a különböző irányokban szabálytalan. Ma Szolnok az Alföld egyik legfontosabb 
közlekedési, kereskedelmi központja, és még mindig a tágabb térség legnagyobb foglalkoztatási 
centruma.  
Oktatási, kulturális létesítményeivel, rendezvényeivel az agglomeráció központi települése. A megye 
kórházi ágyainak 58,7 %-a is a megyeszékhelyen van. A kórházi ágyak lakos számra vetített számát 
értékelve Szolnok helyzete kiugróan kedvező. A középiskolák ellátó körzete az egész megyére kiterjed.  
A megyében a Tisza menti idegenforgalom legfontosabb ellátó és szervező hátterét Szolnok adja. Az 
EU-s csatlakozás Szolnok számára szerepkör szempontjából változást hozott. A város logisztikai 
jelentősége felértékelődött, ezt erősítheti, ha a vasúthálózat csomóponti jellege mellett a gyorsforgalmi 
úthálózat kiépülésével a gyorsforgalmi utak elosztó pontjává is válik. 
adatsorok az értékelésben résztvevő megyei jogú városok sorrendje Jász-Nagykun-

Szolnok megye 
ország 

Szolnok Kecskemét Debrecen Nyíregyháza 
1000 főre jutó kórházi ágyak száma 
(sorrend) 

19,49 
(1.) 

10,5 
(4.) 

14,4 
(3.) 

15,6 
(2.) 

6, 5 7,16 

Az érettségizett népesség aránya a 
megfelelő korúak %-ában 

61,5 
(2.) 

54,9 
(4.) 

62,5 
(1.) 

59,1 
(3.) 

42,58 49,0 

A felsőfokú képzettségű népesség 
aránya a megfelelő korúak %-ában 

25,7 
(3.) 

23,7 
(4.) 

27,6 
(1.) 

26,6 
(2.) 

17,45 19,0 

A zárójeles szám a sorrendiségre utal 

  
 

 

3.1.6 Műszaki Infrastruktúrák  
Az infrastruktúra-ellátottság színvonala (a fogalmat 
tágan értelmezve) a város működését, a 
városlakók életkörülményeit nagymértékben 
minősíti, ill. meghatározza.  
Szolnok közlekedési ellátottsága 
A város megközelíthetőségében a már említett 
vasúthálózat kiépítése jelentett a döntő fordulatot. 
Az 1970-es években épült meg a 4. sz. főút város 
belső területeit elkerülő szakasza, feltárva a déli 
gazdasági területeket és tehermentesítve a  

történelmi városrészeket. A város belső közlekedési útvonalai a belterületet egyenletesen hálózzák be. 
Az elmúlt években a Kossuth Lajos út egy részén forgalomkorlátozást vezettek be, kialakításra került a 
Kossuth téren egy gyalogos, gépjárműforgalomtól mentes központi tér, melynek következtében a 
gépjárműforgalom jelentős átszervezésére volt szükség. A forgalom elterelése néhol túlterhelést és 
forgalmi zavarokat okoz, mely szükségessé teszi, hogy jövőben a város közlekedési hálózatában 
további átalakítások, fejlesztések történjenek. 
A kiépített parkolóhelyek száma sok helyen kevés. A kerékpárút-hálózat folyamatosan bővül. A város 
tömegközlekedés hálózata kielégítő.  
Szolnok külső közúti ellátottságát jelentős mértékben javítaná a tervezett M8 és M4 autópályák 
megépítése. Ezek a gazdasági fejlődésnek is feltételei, hiszen a kecskeméti járműipari együttműködés, 
valamint a rohamos tempóban fejlődő jászberényi iparral való kooperálás a jobb elérhetőségen is múlik. 
Szolnok közműellátottsága 
Az 1997-es években a közcsatorna-hálózat kiépítettségben még számottevő volt az elmaradás, csak 
76%-os volt. Ez napjainkra már eléri a 93,8 %-os szintet. Ugyanezen időszak alatt javult a közműolló, 
míg 1997-ben a vízvezetékkel ellátott lakásállomány 21,5%-kal volt magasabb, mint a 
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szennyvízcsatornázott lakások aránya, mára a különbség 2,7 %-ra csökkent, ami jelentős előrelépést 
jelent, a közműolló majdnem teljesen bezárult.  
A szennyvizek a kiépített gyűjtőrendszeren keresztül1995-ben még tisztítás nélkül kerültek a Tiszába. 
Időközben megépült a szennyvíztisztító a déli városrészben, mely nemcsak a város, de a város 
agglomerálódó településeihez tartozó környező települések szennyvizeit is fogadni tudja. A belvárosban 
a szennyvízhálózat egyesített, míg azon kívül elválasztott rendszerű, a felszíni vízrendezés helyenként 
hiányos.  
 

Közműolló változása Szolnokon  

 
 

vizsgált évek 100 lakásra jutó 
vízzel ellátott 
lakás % 

100 lakásra jutó 
közcsa-tornázott 
lakás % 

közműolló 
 

1997 97,5 76,0 21,5 
2001 97,1 82,0 15,1 
2007 95,8 90,8 5,0 
2011 95,9 93,2 2,7 
változás 
mértéke 1997-
hez 
viszonyítva 

- 1,6 +17,2 18,8 pozitív 
irányban 

Az ivóvíz bázisa a tiszai felszíni vízkivételi mű, ami a vízminőségben egyenetlenséget okoz.  
Négy körzetben önálló távhő-ellátó rendszer működik. Szolnokon a távfűtéssel ellátott lakások száma 
magas, ami a komfortosság szempontjából előnyös szám, a magas üzemeltetési költségek miatt viszont 
probléma. 
A város villamosenergia-ellátása mintegy száz éves múltra tekint vissza. A jelenlegi ellátottság az 
országos hálózati rendszerről biztosított. Az ellátás bázisa a Szolnoki MAVIR alállomás, mely a város 
környéki települések ellátást is biztosítja. A város déli iparterületén új alállomás épült, mely fokozatos 
bővítéssel képes a fejlesztési igényeket is szolgálni. 
A város közigazgatási területe mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Kábel 
televíziós ellátás működik a városban  
 

3.1.7 Lakás- és intézményellátottság 
A lakásellátottság mennyiségét nézve megfelelő, a 2011-es népszámlálás alapján, Szolnokon 32 000 
háztartás volt, a lakásállomány száma 34 206 db, ami lakásmennyiségi fölöslegre utal, mivel a lakások 
száma jelentősen meghaladja a háztartásszámot. Igaz a lakásállomány 9,8 %-a, 3 334 db a nem lakott, 
üres lakások száma, ami viszont arra utal, hogy mégis vannak olyan lakások, ahol több önálló háztartás 
kénytelen együtt lakni: a lakott lakások száma 30 861 db, ami alacsonyabb a háztartások számánál.  
 
 

A lakásellátottság időbeli változása KSH 

 Szolnok Szolnoki kistérség Jász-Nagykun-Szolnok m Magyarország 

19
90

 összes lakás2 db 29 882 46526 163 496 3 853 288 
komforthiányos lakások 
aránya % 

15,3 25,7 43,1 31,0 

20
01

 összes lakás db 31 744 49422 168049 4 064 653 
komforthiányos lakások 
aránya % 

10.2 17,2 29,5 20.1 

20
11

 összes lakás db 34 491 54 208 172 383 4 358 858 
komforthiányos lakások 
aránya % 

4,9 8,2 15,0 9,4 

Vá
lt 

19
90

-
20

11
 összes lakás db  + 5 161 (115,4 %) + 7 682 (116,5 %) + 8 887 (105,4 %) + 505 570 (113,1%)  

komforthiányos lakások 
aránya % 

- 10,4 - 17,5 - 26,8 - 21,6 

 

Minőségi lakáshiányt elsősorban a komforthiányos és szükséglakások okoznak, számuk a 2011-es 
népszámlálás alapján 1 674 db, amiből 552 db a félkomfortos, 836 db a komfort nélküli és 286 db a 
szükséglakások száma. Bár 1990-óta jelentős mértékű csökkenés tapasztalható, 2011-ben mégis a 
teljes lakásállomány 4,9 %-át tették ki. 2001-ben az alacsony komfortfokozatúak aránya még 10,2% volt, 

                                                           
2 Szükséglakásokkal együtt 
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így a javulás kedvezőnek mondható. Bár a csökkenési tendencia előnyös, de a minőségi lakáshiány 
még mindig fennáll. 

Szolnok lakásállománya építési idő szerint 2011 (KSH) 
1946 előtt 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

2 081 2 957 7 108 10 502 6 659 2 147 3 037 
6,0 % 8,6 % 20,6 % 30,4 % 19,3 % 6,2 % 8,8 % 

 

 

A szolnoki lakásállomány fiatal, 1946 előtt 
csupán a lakások 6,0 %-a épült. A legnagyobb 
arányban az 1960-1990-ig terjedő harminc év 
alatt épültek lakások, összesen a jelenlegi 
állomány 70,3 %-a. A rendszerváltás óta jött létre 
a lakásállomány 15,0 %-a. A lakásállomány 
elöregedése így nem jelent problémát, tömeges 
avulás miatti cserétől nem kell tartani. 
Az alapfokú intézményi ellátás megfelelő, 
problémát inkább a területi ellátási különbségek 
jelentenek: egyenetlenségek mutathatók ki a 
központi településrészek és a peremterületek 
között.  

A szolnoki lakásállomány építési kor szerinti megoszlása 
 

A humán ellátottság néhány adata 2011 (KSH) 
adatsorok az értékelésben résztvevő megyei jogú városok sorrendje Jász-Nagykun-

Szolnok megye 
ország 

Szolnok Kecskemét Debrecen Nyíregyháza 
100 lakásra jutó lakó (fő) 242,8 218,3 229,4 229,8 221,5 226,4 
1000 lakosra jutó általános iskolás 76,5 79,1 72,4 82,5 83,0 76,1 
1 tanteremre jutó ált. isk. tanuló 24,7 22,0 25,1 23,3 23,8 20,6 
1 tanteremre jutó középiskolás diák 34,4 28,0 32,5 30,5 31,4 27,1 
Óvoda kihasználtság % 103,0 96,9 84,5 105,5 92,9 91,0 
Bölcsőde kihasználtság % 87,7 96,9 99,6 107,4 101,0 103,4 
Egy háziorvosra jutó lakók száma (fő) 1 430 1586 1 418 1 640 1 596 1 543 
Egy gyógyszertárra jutó lakos (fő) 2 806 2720 3 522 2 603 3 649 3 113 

 

 

Az egy általános iskolai tanteremre jutó tanulók száma sehol nem utal túlzsúfoltságra, amennyiben a 
területi ellátás a városokon belül egyenletes. Az óvodai kihasználtság Szolnokon valamivel magasabb, 
mint 100 %, de még nem tekinthető túlzottnak, viszont üzemeltetési szempontból kedvezőbb, mint a 
régió többi megyeszékhelyén az óvodák alulhasznosítottsága. Kérdés azonban, hogy a 2015-től 
kötelező 3 éves kori óvodába járás mennyi többletkapacitást fog igényelni a jelenlegihez képest. A 
bölcsődék korábbi zsúfoltsága Szolnokon megszűnt, ez sajnos a folyamatosan csökkenő 
születésszámnak és a 2008 után megnövekedett munkanélküliségnek egyaránt „köszönhető”. A 
háziorvosi ellátást nézve Szolnok a középmezőnyben van, bár nem tapasztalhatók jelentős eltérések a 
vizsgált városok között. A gyógyszertári ellátás 2007-hez képest javult Szolnokon, az ellátást elsősorban 
a piaci viszonyok szabályozzák, így több új gyógyszertár is nyílt az utóbbi években.  
 

3.1.8 Zöldfelületi ellátottság 
Összességében kevés a zöldfelület és ezen belül is a gondozott park, bár a meglévő parkok fenntartása 
is gondot okoz a városnak. A Zagyva-menti park kialakítása, valamint a Verseghy park mellett létesített 
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Rózsa Park a belváros zöldfelületi ellátottságán, és környezeti állapotán jelentősen javított, de a 
közparkok városrészek közötti ellátottsága egyenetlen. 
 

3.1.9 Belső érdekviszonyok 
Szolnokon a települési kötődés a gyors népességnövekedés időszakában számos egyéb körülmény 
hatására is viszonylag alacsony volt. A betelepülők, a naponta ingázók a várost elsősorban használták, 
kevésbé becsülték hagyományait, környezeti értékeit, természeti adottságait. Nagy valószínűséggel 
hozzájárultak ehhez a népességnövekedésből származó fejlesztési kényszerek is, a nagyarányú, a 
korszínvonalán folyó építkezések, az új városrészek megjelenése és az örökös pénzszűke miatt részben 
befejezetlen beruházások. 
Szolnok az egyre bővülő ipar okozta levegőszennyezettség, a jó néhány elhanyagolt városrész, de az 
újonnan kiépült alacsony színvonalú lakóterületi környezet miatt is nem tartozott a vonzó települések 
közé. Ezzel magyarázható, hogy a 60-as–70-es években az értelmiség nagyfokú migrációja volt 
jellemző. A 80-as évek végétől kezdődően változás figyelhető meg. Az ipari munkahelyek drasztikus 
csökkenése a naponta ingázók számát a korábbi töredékére mérsékelte, a városba települők száma is 
megcsappant. Ugyanakkor a helyi gazdaság válsága ellenére a polgárosodási folyamat felgyorsult – 
döntően a közlekedési csomóponti jellegből származó élénk kereskedelmi forgalom hatására, amely a 
városban lakók egyre nagyobb hányadának jelent megélhetési forrást. A polgárosodási folyamat 
eredménye a városi értékek, hagyományok felfedezése, a környezettel szemben növekvő igényesség 
megjelenése. Ma Szolnok külső megítélése javuló. Igényes lakóterületek épülnek, a Tisza-parti sétány 
és parkja üdülővárosi hangulatot hordoz. A városközpont üzletei egyre színvonalasabb megjelenésűek. 
A polgárosodás folyamatát jelzi, hogy az ingatlanforgalomban is növekszik a vállalkozás-célú vásárlás. A 
belvárosban folyó építkezések egy része üzleti vállalkozás. A városlakók magatartásában, 
öltözködésében a rendszerváltás előtti évtizedekhez hasonlítva határozott pozitív változás érzékelhető. 
Ezt a folyamatot jól tükrözi, hogy a városban egyre több a helyi építész tervezte igényes épület. Kialakult 
egy szolnoki építészeti, városépítészeti arculat.  
A polgárosodási folyamat természetesen kiélezi a városrészek megjelenése, kialakítása, használata 
közötti színvonal-különbségeket. A lakóterületek presztízse egyre nagyobb szórást mutat. Bár 
összességében még nem jellemző a határozott szegregáció, de jelei már észlelhetők. Az alacsony 
jövedelműek lakóhelye általában a lakótelep. Az időskorúak egyre nagyobb része él itt, jelezve, hogy 
korlátozott a lehetőségük, hogy a jobb megítélésű városrészekbe költözhessenek. A városrészek közötti 
növekvő különbség egyre inkább felszínre hozza a területi érdekellentéteket is. A Széchenyi 
városrészben, Szandaszőlősön vagy a városközpontban lakók közötti érdekegyeztetés egyre nagyobb 
odafigyelést igényel.  
 

3.1.10 Tulajdonviszonyok  

  
A forgalomképes önkormányzati tulajdon az 1995-ös 
vizsgálati időpontban 

A forgalomképes önkormányzati tulajdon a 2007-es 
vizsgálati időpontban 
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A rendszerváltást követően a tulajdoni struktúrában alapvető változások következtek be. Az 
önkormányzati ingatlanvagyon aránya csökkent. A hatékony vagyongazdálkodás fontosságát ez még 
inkább előtérbe helyezi. 1995-ben a belterületen a forgalomképes önkormányzati vagyon a belterület 
9,1%-át tette ki. Ez az érték 2007-re 5,94 %-ra, 2011-re %-ra csökkent. A nagykiterjedésű 
önkormányzati ingatlanok többsége eladásra került. Ezek közül a legnagyobb a Szandai rét jelentős 
része, ahol a bevásárló központok épültek. Ugyanakkor az önkormányzat tulajdonába kerültek a Mester 
úti és a Zagyvarékasi út menti volt laktanyák telkei. Néhány területet kivéve az önkormányzati tulajdonú 
telkek elaprózottsága jellemző. Az önkormányzati telkek egymástól elkülönülve elszórtan helyezkednek 
el, ami a hasznosítást nehézkesebbé teszi. A déli iparterületen, a Szandai-réten és az északi 
iparterületen vannak még nagyobb összefüggő területek, amelyek fejlesztése tágabb környezetük 
felértékelődését is eredményezheti. A külterületi önkormányzati ingatlanok aránya nem számottevő, 
városfejlesztési szempontból fejlesztő hatásuk elhanyagolható. 
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3.2 A VÁROS FEJLŐDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK TÉRBELI VETÜLETE 

 

A Szolnok város fejlődését, karakterét 
meghatározó tényezőket áttekintve, azok 
területi következményeit elemezve, a város 
külső térszerkezeti kapcsolatai, ill. a város 
belső térbeli struktúrája és a települési 
környezet állapota az alábbiak szerint 
alakultak:  
Szolnok tágabb kistérségi vonzása Abony, 
Besenyszög, Csataszög, Hunyad-falva, 
Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, 
Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, 
Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász 
Vezseny és Zagyvarékas, településekre terjed 
ki. E települések Abonyt kivéve a szolnoki 
kistérség települései. (Abony Pest megyéhez 
tartozik). Abony város közelsége miatt az 
agglomerációs hatás kimutatható és bizonyos 
fokú szerepkörmegosztás is érvényesül. A 
kistérségen belül Újszász, Rákóczifalva és 
Martfű városok. A három város és Szolnok 
között elsősorban alapfokú szerepkör 
megosztás érvényesül.  
A kistérségen belül szorosabb kapcsolat 
mutatható ki 9 településsel. Ezek Szolnok 
agglomerálódó településeinek tekinthetők. 
(Szolnok, Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, 
Besenyszög, Szajol, Tószeg, Rákóczifalva, 
Rákócziújfalu)  Szolnok kistérségi vonzáskörzete 

A megye készítés alatt álló területfejlesztési koncepciója a Szolnokkal együttműködő települések körét 
ennél bővebben határozta meg, ezért jelen tervezés figyelembe veszi Törökszentmiklós és Tiszaföldvár 
városokat, valamint Jászboldogháza, Tiszapüspöki, Kengyel, Fegyvernek és Tiszatenyő községeket is. 
Szolnok fejlődését – mint már hangsúlyoztuk –, közlekedési csomópont jellegének köszönheti. A 
jövőbeni fejlődésének záloga e csomóponti jelleg további erősítése. A térszerkezeti kapcsolatok ugyan 
sokirányúak, de erősségük egyenetlen. Legmarkánsabb a K–Ny-i irány a 4. sz. főúton és a Budapest–
Debrecen–Záhony vasúti fővonalon keresztül. A 4. sz. főút kapacitása hiányos, az M4 autópálya 
folyamatos kiépítése késik. Az É–D-i tengely irányú térszerkezeti vonal ma kevésbé fejlett. A 
kecskeméti-szegedi kapcsolat bővítése fontos feladat. Szembetűnő az É-i: jászsági-egri kapcsolat 
hiánya, ezért fontos az M8 sz. tervezett gyorsforgalmi út mielőbbi megépítése, amely egyben javítani 
fogja Kecskemét mainál gyorsabb közúti megközelítését is. Az M8 mindkét irányú kapcsolata Szolnok 
gazdaságfejlesztésének egyik alapvető elősegítője lehet. 
Szolnok területfelhasználására rányomja bélyegét a csomóponti jelleg, a városon áthaladó 
közlekedési hálózatok sokasága. Míg a külső kapcsolatok szempontjából ez előny, addig a város belső 
működésében zavarokat okoz.  
A vasúthálózat a város É-i, ÉNy-i részeit elvágja a nagyobb várostesttől. Ennek következtében sok a 
zárványterület, ami különösen a lakóterületi használatnál hátrányos. A ’90-es években megépült új 
Tisza-híd és a 4. sz. főút elkerülő szakaszának kiépítése jelentősen csökkentette a belső városrészeket 
zavaró gépjármű-forgalmat.  
A várost a folyók ugyancsak tagolják. Természetesen nagy érték a Tisza és a Zagyva jelenléte, de a 
településrészek közötti kapcsolatokat egy-egy pontra, néhány hídra szűkítik le.  
A felsorolt művi és természetes hálózatok együttesen alakították a jellegzetesen mozaikszerű terület- 
felhasználási szerkezetet. 
Ennek a mozaik-jellegnek a következménye, hogy sok az önálló életet élő városrész (Partoskápolna, 
Pletykafalu, Széchenyi városrész, Szanda-szőlős, Zagyván túli területek stb.) és a „hulladék”, alig 
hasznosított terület. Ehhez járul még, hogy a lakónépességhez viszonyított bel-terület nagy, a többi 
megyeszékhely várossal történt összehasonlításban Szolnokon alacsony a belterületi laksűrűség. 
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További jellegzetesség, hogy sok területen heterogén a terület-használat, keverednek a települési 
funkciók. 

 
 

Belterületi arányok, belterületi népsűrűségi adatok összehasonlítása                           KSH, FÖMI 2012 
vizsgált 
települések 

közigazgatási 
terület (ha) 

belterület 
(ha) 

lakónépesség 
(fő) 

belterület aránya 
a közigazgatási 
területhez (%) 

belterület 
népsűrűség 
(fő/ha) 

Szolnok 18 723 3 848 72 953 20,55 18,96 
Kecskemét 32 136 3 913 114 226 12,18 29,19 
Debrecen 46 166 5 928 207 594 12,84 35,02 
Nyíregyháza 27 454 4 461 117 658 16,25 26,37 

Szolnok 
területfelhasználásának 
jellegzetességei 
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Ez különösen szembetűnő a déli
iparterületen, ahol az összes lehetséges
területhasználat együtt, egymásba
olvadva jelenik meg.  
A város leginkább egységes 
településrésze a Belváros és a Zagyván 
túli terület, amellyel délen a Tisza és az 
árterület természetes zónája érintkezik. 
Szerencse, hogy a mozaikszerű 
területfelhasználásban ennek a két 
összefüggő, nagy kiterjedésű 

Belterületi arányok és belterületi népsűrűség összehasonlítása 
területegységnek a területszervező ereje meghatározó maradt. 
Ma a város öt jellegzetes karakterű városrészre tagolható:  
-- a területhasználat szempontjából kiegyensúlyozottan fejlődő Belvárosra, a Zagyván túli Alcsi 

városrészre,  
-- a többnyire homogén É-i Széchényi városrészre, 
-- a heterogén É-Ny-i, és D-Ny-i városrészekre és 
-- a déli kertvárosi városrészre (Kertváros, Szandaszőlős, Alcsi-sziget), valamint 
-- a Tisza természetes zónája menti város rekreációs területre Tiszaligetre és a bevásárlóközpontot 

befogadó Szandai rétre.  
 

Szolnok lakóterületei az égtáj minden irányában megtalálhatók. Az É-i fejlesztés a környező 
mezőgazdasági területek ÉNy-i széljárásból keletkező porszennyezése miatt vitatható volt.  

 

A nyugati és a délnyugati lakóterületek 
vagy vasútvonalak, vagy iparterületek 
közé ékelődnek, ami nyilvánvalóan 
hátrányos. A kedvező keleti fejlesztési 
irányt korábban a laktanyák zárták le. A 
volt szovjet laktanyák 
hozzáférhetőségével az irány részben 
szabaddá vált. Dél felé a környezeti 
adottságok kedvezőek, a hálózati 
kapcsolatok kevésbé. A déli 
fejlesztésnek (Szandaszőlős) nagy 
tartalékai a tömbbelsők, amelyek 
feltárásával a lakóterületek 
befogadóképessége folyamatosan 
növelhető. Az ingatlanfejlesztésnél 
elsősorban a kedvező keleti és a déli 
irányt kellene előnyben részesíteni.  
A lakótelepek a 60-as évek közepétől 
folyamatosan épültek. A lakótelepek 
összes jellegzetes problémája tetten 
érhető. A befejezetlenség, a lakóépület 
és környezet diszharmóniája, a köz-
kertek fenntartási nehézségei, az 
intézményi ellátás egyenetlensége, a túl 
homogén területhasználat és 
természetesen a kis lakások nagy 
száma. 
Ehhez társult még, hogy a lakások 
privatizációja során úgynevezett. 
úszótelkeket alakítottak ki, amelyek nem 
tekinthetők építési teleknek. 
 
Szolnok lakóterületei 
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Megoldásra vár a lakások, lakótelepek rehabilitációja. A rehabilitációnak ki kell terjednie a lakóépületek 
felújításán túlmenően, a környezet rendezésére, az úthálózatok korszerűsítésére, a zöldfelületek 
gazdagítására és a közösségi terek színvonalas kialakítására is. 
A város üdülőterületei, rekreációs területei  
Szolnokon az idegenforgalmi fogadóképesség növelése kevésbé területi kérdés. A rendelkezésre álló 
területek, megfelelő szolgáltatások mellett a mainál jóval nagyobb turistaforgalom fogadására is 
felkészíthetők.  
A város idegenforgalmi kínálata szempontjából fontos területek:  
-- A MÁV volt tiszai pályaudvarán, az Óállomás területén repülő múzeum kiépítése folyamatban van. A 

repülő múzeum központi elhelyezkedése és unikális jellege miatt jelentős idegenforgalmi vonzerőt fog 
képviselni.  

-- A repülő múzeumhoz csatlakozóan a volt Malomipari Vállalat telephelye, ahol az épületek 
hasznosításának tervei készülőben vannak. (lakások mellett szállodával és ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokkal). 

-- Pihenési céllal hasznosított terület a tenyőszigeti Holt-Tiszapartján megvalósult hétvégiházas 
üdülőterület. A terület úthálózata, közművei kiépültek. 

-- Az Alcsi-szigeti mai üdülőterület lakóterületi átsorolását határozta el Fejlesztési Koncepció és az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia, és ennek megfelelően került a joghatályos tervbe e terültek 
lakóterületi átminősítése.  

A joghatályos tervek a parti területek intézményi (kereskedelmi, éttermi) igénybevételét lehetővé teszik. 
(A közpark területének 2%-a épülettel elfoglalható) településrendezési tervek vegyes lakó-üdülő 
övezetet alkalmaztak.  

-- A korábban zártkerti besorolású Budapest—Cegléd és Lakitelek—Kiskunfélegyháza vasútvonal közötti 
terület, átsorolása a 2014 évi módosítás során megtörtént.  

-- A Holt-Zagyva partján a Malomszegi — volt zártkert — területek, rendezett, és beállt jellegükre való 
tekintettel a 2014–i módosítás során üdülőterületi besorolást kaptak.  

-- A 2014 évi terv a Milléri szabadidő-területét bővítette. A meglévő Vízügyi Múzeum a tervek szerint 
Tisza-múzeummá bővíthető. A környező telkeken üdülőszállók építésével, a tiszai és a Milléri tavi 
horgász lehetőségekkel, valamint kempingek sportterületek, esetleg állatkert, pihenőpark létesítésével 
a rekreációs, de az idegenforgalmi kínálat is nagymértékben bővíthető lesz ezek befogadására mintegy 
40 hektár szabadidő park került kijelölésre. 

-- A déli iparterületen a Tószegi útról megközelíthető Paprika utca és környéke ugyan az érvényes 
településrendezési tervek szerint üdülő építési övezetbe sorolt, a tényleges használat is pihenési célú, 
de az ipari környezet potenciális szennyezettsége (elsősorban a Vegyiművek miatt) a területet nem 
teszi erre igazán alkalmassá. Ugyanakkor a jelenlegi használattól sem lehet eltekinteni. Mérlegelni kell 
az egymásnak ellentmondó szempontokat, a távlati (lakóterületi) átsorolás, esetleg a belterületből való 
kizárás előnyeit, hátrányait.  

-- Üdülőépületek sorakoznak a Tiszaligettől keletre eső, árvizektől nem mentesített Üdülősor utca és 
környékén. A terület csak nyári gátak védik az árvizektől, ennek következtében állandó 
árvízveszélynek van kitéve. Besorolása az érvényes településrendezési tervek szerint rekreációs célú 
különleges terület. Beépítése csak az árvizektől való mentesség biztosítása után engedélyezhető.  
-- A város legfontosabb rekreációs területe a Tiszaliget. Értékét a Belváros közelsége és a természetes 
környezetbe ágyazottság adja. A fejlesztések egy része (pl. gyalogos és kerékpáros-híd megépítése és 
a, belvárosi Tiszapart rendezése már megtörtént. A tiszaligeti tervek közül azonban több (pl. 
termálfürdő fejlesztés) még nem valósult meg. A gyalogos és a kerékpáros híd megépültével a 
tiszaligeti létesítmények a Belvárosból közvetlenül megközelíthetővé váltak, ami további fejlesztésének 
lökést ad.  
A volt honvéd kemping területén öt csillagos üdülőszálló, a termálstrand helyén termálközpont és sport 
uszoda valamint termálszállók építését tervezik. 
Befejeződött a Szolnoki Főiskola bővítése, továbbá a stadion és sporttelep rehabilitációja is. 

-- A véső utca és környékén tervezett sport és rekreációs célú fejlesztéssekkel összhangban a 
településrendezési tervek módosították a korábbi területfelhasználásokat és építési övezeti 
besorolásokat, illetve közlekedési viszonyokat. 
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A város intézményei, településközponti illetve vegyes központi területei is a Belvárosban és az 
Alcsi városrész Zagyva-parti sávjában koncentrálódnak. Intézményi ellátottsági hiányosságok 
elsősorban a Belvárostól távolabb eső területeken jelentkeznek.  
A kereskedelemmel és szolgáltatással kapcsolatos ellátást a kereslet-kínálat viszonyai szabályozzák. 
Építésüket rendezési eszközökkel ösztönözni legfeljebb vegyes területi átsorolással lehet.  
Az önkormányzati működtetésű intézményellátásban összességében Szolnok kedvező helyzetben van.  
A volt szovjet laktanyák, a városfejlesztés fontos területi tartalékai. A Thököly út menti laktanya terület 
honvédségi használatát a HM feladta. A nagy kiterjedésű terület egy részén városi funkciók telepítése, 
és ezáltal a terület várostestbe integrálása a cél.  
Az M4-es autópálya építésével a város megközelítésének fő irányai megváltoznak. A Besenyszögi út és 
a Thököly út mentén, a belterület határán városi fogadó területek, városkapuk kialakítását kell 
előirányozni. A Thököly úti laktanya felszabadításával a városkapu számára alkalmas területek 
rendelkezésre állnak. A Besenyszögi út mellett a joghatályos településtrendezési tervek már jelöltek ki 
ilyen célú központi vegyes területeket. 
Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiája a Thököly út és környékét akcióterületként jelölte. Az 
akcióterületen belüli fejlesztések alapvető célja a városrész alulhasznosított területeinek intenzív 
hasznosításával a város gazdaságának segítése, a városrész várostestbe integrálása. 
A településrendezési tervek intézményi és gazdasági területeket jelölnek.  
Az épülő M4-es gyorsforgalmi út egyik bevezető szakasza itt éri el a várost és ezzel a Thököly út 
Szolnok egyik legfontosabb megközelítési útvonala lesz. A város rangjához, jelentőségéhez méltó 
városkapu kiépítésre lesz szükség, melynek rendezési feltételeit a településrendezési tervek biztosítják. 
Hasonló a helyzet a Besenyszögi út melletti bevezető szakasznál is, ahol ugyancsak várható a 
városkapu jellegű intézmények kiépítése. 
 

Szolnok 
rekreációs és 
üdülő területei 
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Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiája a Belvárost (Szolnok a Tisza fővárosa címmel) 
akcióterületként jelölte. A városrehabilitációs akcióterületen belüli fejlesztések alapvető célja, hogy 
Szolnok városi szintű ellátási viszonyai, a Belváros környezeti feltételei -- az élettel teli közösségi városi 
terek létrehozásával -- javuljanak, és a város idegenforgalmi vonzereje jelentősen bővüljön. A 
településrendezési tervek a városközpontot intézményi, illetve településközponti területfelhasználási 
egységbe sorolják a Belvárost, biztosítva ezzel az alapvető fejlesztési cél megvalósíthatóságát, azaz, 
hogy a Szolnok valóban a Tisza fővárosa legyen, mert az itteni fejlesztések „zászlóshajójaként” a 
további környezetfejlesztések kiindulópontja és generálója lehet, megalapozva és felgyorsítva a 

Szolnok intézményi 
és településközponti 
területei, 
intézményközpontok 
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Tiszaparti városrész egészének komplex rehabilitációját, kibővítve az idegenforgalmi vonzerők körét, 
megerősítve a városi kötődést.  
 

A város iparterületeinek, gazdasági területeinek felhasználása változóban van. Az ipar válsága miatt 
megszűnő, ill. átalakuló üzemek fokozatosan helyet adnak más felhasználásnak is.  

 
 

Legtöbb helyen megjelent a kereskedelem, a szolgáltatás. Ezért a korábbi nagy, összefüggő telephelyek 
rehabilitációját esetleg a kisebb telephelyeket igénylő tevékenységek befogadására kell alkalmassá 
tenni.  
A MÁV-területek kihasználatlanok (rendező pályaudvar, konténer raktár). A várostestbe beékelődő, jó 
pozícióban fekvő ingatlanok vállalkozás célú hasznosítása a városnak, de a MÁV-nak is érdeke. E 

Szolnok ipari-gazdasági 
területei  
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tekintetben az első lépések megtörténtek, a teherpályaudvar egy részén logisztikai központot hoztak 
létre. Működése jelenleg a napjainkban bekövetkezett gazdasági visszaesés miatt erősen korlátozott.  
A déli iparterületen zöldmezős beruházásként alakult ki a Szolnoki Ipari Park. A terület előkészítése 
(telkek alakítása, közlekedési utak és közművek kiépítése) megtörtént. A telkek nagy része tulajdonba 
került. A nagyobb kiterjedésű telkek vagy már beépültek, vagy beépítésük folyamatban van. A nagyobb 
beruházások számára elfogyott a telekkínálat. Ezért kezdeményezték az ipari park bővítését a 
Kiskunfélegyházi vasúttól nyugatra eső mezőgazdasági területek igénybevételével. A rendezési tervek 
elkészültek, a terület-előkészítés ütemezetten, az igényekkel összhangban fog megtörténni. 
A volt gyártelepek rehabilitációja, telekrendezése nem kis feladat. Ugyanis az új közterületek nyitásának, 
a belső infrastruktúra közüzemi átadásának számos akadálya lehet. E nehézségek ellenére a 
belterületek kihasználtságának javítása érdekében és a „zöldmezős” iparterületek kialakításával 
szemben a volt ipari telephelyek rehabilitációját kellene előnyben részesíteni. Ilyen rehabilitációs 
területek délen a Gyökér utca és a Panel utca mentén helyezkednek el. 
A város élszak-nyugati, Nagysándor út környéki városrész nagy része a joghatályos településrendezési 
tervek szerint gazdasági terület. A Nagysándor út menti telephelyek fokozatosan beépülnek. A volt 
szemétlerakó telephely bezárását követően környezetében elkezdődött egy új ipari park kiépítése. A 
kialakított telkek egy része tulajdonba került. E városrész még jelentős be nem épített, illetve alul 
hasznosított területi tartalékokkal rendelkezik, melyek elsősorban gazdasági célra, és akár „zöldmezős” 
beruházások számára is hasznosíthatók. Ilyen területek a Thököly út menti volt laktanya és az attól délre 
elhelyezkedő, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló földterületek. 
 

A város üzemeltetésével kapcsolatos területek közül a legjelentősebb a 4. sz. főúttól északra eső 
területen megépült, és a környező települések szennyvizeit is befogadói szennyvíz telep. Az Észak- 
Nyugati városban évtizedek óta működő szemétlerakó bezárásra került, helyette megépült a 23 
önkormányzat tulajdonában lévő kétpói hulladéklerakó. A Körösi út menti temető jelenleg egyházi 
tulajdonban van, önkormányzati tulajdonba adását tervezik. Bővítését nem tervezik. (Korábban tartalék 
temetőként szerepelt a településrendezési tervekben a Besenyszögi út melletti, volt szovjet katonai 
gyakorlótérként használt vasút melletti terület.) 
A városi kertészet korábban az Alcsi szigeten működött, ma vállalkozási területként, idegenforgalmi 
célokra kívánják hasznosítani. 
 

A város közterületei, zöldterületei, erdőterületei  
Szolnokon a zöldfelületi-rendszernek fontos elemei a folyó-menti területek. A Tisza- és Zagyva-menti 
zöldfolyosók kapcsolatának erősítése, a hiányzó kapcsolatok megteremtése a város egyéb 
zöldfelületeivel nagyban növelné a rendszer hatékonyságát.  
Fontos rekreációs terület a Tiszaliget, valamint a Zagyva és a Széchenyi lakótelep között telepített 
közjóléti erdő, továbbá a folyópartok és a Holt-Tisza menti területek. 
Zöldterületek tekintetében az utóbbi közel egy évtizedben indult meg pozitív irányú változás. Közparkok 
megújítására, utcafásításokra került sor, lezajlott a játszóterek szabvány szerinti rekonstrukciója is. A 
fejlesztések ellenére még mindig sok a tennivaló. A zöldfelületek mennyiségi növelése mellett a 
funkcionális fejlesztés is igen fontos, csakúgy, mint a növényállományok frissítése. A lakóterületi 
zöldfelületek jellemzője a hiányos növényállomány, és használati szempontból is messze elmaradnak az 
optimálistól, különösen a Széchenyi lakótelepen.  
Nagy előre lépést jelentett a Kossuth téri gyalogos tér és zöldfelület kialakítása, ami első lépés egy 
összefüggő, gépjárműforgalomtól elválasztott belvárosi gyalogos és zöldfelületi rendszer kialakításához. 
Hiányoznak a városrészközpontok hasonló központi terei és kulturáltan kialakított pihenő parkjai. 
 

A város külterületének felhasználásában a tulajdonviszonyokban történő változás veszélyeket hordoz. 
Különösen a belterülethez csatlakozó földterületek belterületbe vonása iránti igény erősödhet fel. A 
belterület növelésének hátrányai - különösen Szolnokon, ahol igen alacsony a laksűrűség - 
nyilvánvalóak.  
Ezért rejt veszélyeket a 442. sz. országos mellékút Szandaszőlőstől délre tervezett elkerülő nyomvonala, 
mert fejlesztési helyzetbe hozza a belterület és a tervezett út közötti külterületeket. Ennek hatására 
előbb utóbb a belterületbe vonás, illetve a beépítésre szánt területi átsorolás igénye meg fog jelenni. 
Ugyanilyen szempontból felülvizsgálandó a joghatályos településrendezési tervekben szerepeltetett 
tervezett keleti Tisza hídon vezetendő városi forgalmi út nyomvonala, mert a keleti- ma még beépítetlen 
- területek beépítését fogja ösztönözni. 
Szolnok településszerkezetének problémái az előzőekből következnek.  
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Hiányzik a belső városrészek forgalmát szervező gyűrűs közlekedési hálózat, és hiányoznak ennek 
részét képező további Tisza hidak. Végérvényesen csak ez a gyűrűs hálózat tudná csak kiválthatná a 
Szabadság téren (régi Tisza-híd előtt) halmozódó gépjárműforgalmat is. A gyűrűs hálózat további előnye 
a külső városrészek és a munkahelyek és lakóterületek közöttii kapcsolatok erősítése lenne. 
Hiányzik a Tisza és a városközpont közötti gyalogos utcahálózat. Szolnok hagyományait leginkább őrző 
városrésze a Tisza-part. A városrészben a Tiszára lefutó utcák hálózata kitűnő adottság, ugyanis a 
központ és a már kiépült sétány közötti kapcsolat minden nagyobb beavatkozás és telekrendezés nélkül 
megoldható lenne. A Tisza-parti sétány nyugati meghosszabbítása, a parti sáv Belváros előtti 
szakaszának kiszabadítása, humanizálása ugyancsak fontos feladat.  
Szolnokon a környezet minősége területileg egyenetlen. Sok a szlömös, igénytelenül kialakított városi 
környezet. A lakótelepek kevésbé vonzóak. A Belváros használatát a közlekedés szennyező hatása 
zavarja. A déli iparterületen a lakó- és a környezetszennyező üzemi funkciók keveredése okoz gondokat. 
A vasúttól északra a helyi klímaviszonyok nem a legjobbak.  

  

A zavaró funkciókeveredések, a környezeti ártalmak az épített környezet minőségére is negatívan 
hatnak. A Tisza-parti, Zagyva-parti városrészek és a Kertváros vonzó hatása a természet jelenlétére, a 
kisebb környezetterhelésre és ennek hatására az igényesebb építészeti és városépítészeti környezetre 
vezethető vissza.  
A város külső megítélése (arculata) bár az utóbbi évtizedben jelentősen javult, még mindig nem 
mondható kedvezőnek. Ez elsősorban abból ered, hogy a környezetminőség területi mérlegében az 
igénytelenebb, szennyezettebb környezet súlya nagyobb és ezt a viszonylag kis területe koncentrálódó 
kellemes, vonzó városrészek és azon belüli egyes közterek (Tabán, Tisza-part, Kossuth tér, Tiszaliget) 
nem tudják ellensúlyozni. A környezet minőségi fejlesztése egyre inkább gazdaságfejlesztő erő is. Az 
idegenforgalomban közvetlen módon, az egyéb gazdasági ágazatokban áttételesen hat. A város 
arculatának javítása ezért kiemelt feladat. E szempontból pozitív hatású a közelmúltban megépült a 
gyalogos és kerékpáros Tisza-híd, mely a Belvárost a Tiszaligettel összekötve nemcsak funkcionális, de 

A város eltérő környezeti 
minőségű területei 

Vizuális megjelenésben 
javításra szoruló környezet 

Funkcióban és vizuálisan 
gazdagításra szoruló 
környezet 

Vizuális megjelenés és 
környezetterhelés alapján 
alacsony 
környezetminőségű 
kö t

Vizuális fejlesztésre 
szorulószoruló csomópont 
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látvány szempontjából is nagy előnyöket, kedvező változásokat eredményezett, a Tisza városképformáló 
szerepét felerősítette. 
A települési örökség védelme nem eléggé hatékony. A kevés országosan védett érték mellett jobban 
kellene tudatosítani a város arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással 
bíró építészeti értékeket. E vonatkozásban kiemelt jelentőségű lehet a Szapáry út humanizálása, azaz 
gyalogos és zöld felületeinek bővítése és a város egyéb funkcióban és látványban értékes területeivel 
való összekapcsolása. 
A természeti értékek, a várost átszelő természetes elemek esztétikai, biológiai értéke nincs 
kihasználva. Az élő és holt Tisza-parti területek nem kapnak kellő védelmet. A Holt-Tisza terhelése 
növekedhet a tenyőszigeti üdülőterület beépítésével.  
Hiányos a város zöldfelületi rendszere. Nem alkot összefüggő rendszert, sok helyen hiányzik a várost 
védő erdősáv, a belterületen az egymást zavaró funkciókat elválasztó zöldfelület. A költségkímélő 
erdészeti eszközökkel történő fásítás (előfásítás) sok helyen elegendő lenne, legalábbis első ütemben.  
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4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLATOK 
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4.1 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 

4.1.1 Tágabb összefüggések 
Lásd 4.1 fejezet alatt. 
 

4.1.2 A joghatályos tervhez képest előirányzott módosítások ismertetése és indoklása 
A módosítás sorszámának színezésénél a zöld szín jelzi, hogy nem szükséges a településszerkezeti 
terv módosítása, a narancs szín jelzi, hogy szükséges. 
 
 

Módosítás tárgya: övezethatár, építési övezet módosítása 1. 
Módosítás helyszíne: Tiszaliget, 1.-- 9735/2 és a 2.-- 9737 hrsz. telkek 

 

Módosítás kezdeményezője: Szolnok MÁV Utánpótlás FC Kft, Önkormányzat 

A módosítási igény leírása: 
-- 1. A tiszaligeti labdarúgó stadion fejlesztéseként sor kerül új lelátók és klub épület építésére. Az 
építési előírások a befogadó képesség függvényében szükségessé teszik az építési telken belül 
gépjármű parkolók és autóbusz várakozó helyek létesítését. A jogszabályi megfelelés csak úgy 
biztosítható, ha a szomszédos 9756/1 hrsz.-ú ingatlanból területrész kerül átcsatolásra a 9735/2 
hrsz.-ú ingatlanhoz. 
-- 2. A 9737 hrsz. Vt-be sorolását kezdeményezik.  
-- 3. A 9686/1 hrsz. Vt-be sorolása 

Városi főépítészi és tervezői vélemény: 
-- 1. A két szomszédos telek a hatályos építési szabályzat és szabályozási terv szerint eltérő besorolású: 

 hrsz.: 9735/2 rekreációs célú különleges intézményi építési övezet (Ki-20-05550) 
 hrsz.: 9756/1 zöldterület (közpark) övezet közterület. 

A telekalakításhoz szükséges az övezeti határok módosítása 
A telek kiegészítés által a stadion telkének nagysága növekszik 4684 m2-rel. 
A módosítás településrendezési szempontból támogatható, mert megteremti a településrendezési előírások és a készítendő 
engedélyezési tervek kötelező összhangját, valamint lehetővé teszi külső támogatási források bevonását projekt 
megvalósításába, amely növeli az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékét. (mindkét telek önkormányzati tulajdonban van). 
A parkoló területek megnyitását közhasználat számára biztosítani kell. Ezt a szabályozási tervre javasoljuk rávezetni. 
-- 2. A 9737 hrsz. telken a gázállomás funkció megszűnt. Javasoljuk a Vt-20-20X54(G) építési övezeti átsorolást 
(településközponti, kialakult vegyes építési karakterű sajátos építési övezet, szabadonálló általános beépítési mód, kialakult 
telekméret, új épület építése estén is legfeljebb a jelenlegi beépítési %, legalább 45% zöldfelületi fedettség, legfeljebb 7,5 m 
épületmagasság). Sajátos előírásként javasoljuk továbbá rögzíteni, hogy önálló lakóépület nem építhető. 
-- 3. A 9686/1 hrsz. telken lévő étterem felújításra kerül. Jelenleg Vi-20-05550 építési övezetbe tartozik. A rendeltetés 
bővítése érdekében javasolható a Vt-be sorolás, a 2. pont alatti építési előírások alkalmazásával, azaz Vt-20-20X54(G). A 
sajátos előírás is megegyezik a 2. pont alattiakkal. Ezzel egyidőben a 9685/1-2, és a 9684 hrsz telkek közterületbe való 
sorolását a jelenlegi használat szerint is el kell végezni. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai előnyösek, a biológiai aktivitási érték az 1-3 módosítást 
figyelembe véve pótolni kell.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
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1-2. pont. A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap 
részlet   

1-2. pont. A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

 

 

 

3. pont. A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap 
részlet   

3. pont. A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon a közpark terület és az Ki közötti határ, a 9737 hrsz. telken Z-ből Vt lesz; 
-- a szabályozási tervlapon: a Ki-20-05550 építési övezet és a közpark közötti határ, jelölésre kerül a Vt-20-20X54(G) sajátos 

építési övezet; Vi-20-0550-ből Vt-20-20X54(G) lesz; a 9685/1-2 és a 9684 hrsz. közterület lesz; 
-- a 3/b sz. rajzi mellékleten a közterület határa; 
-- az 5/a sz. rajzi mellékleten a Ki építési övezet határa, a Vt-20-20X54(G) sajátos építési övezet, Vi-20-0550-ből Vt-20-

20X54(G) lesz; 
-- az 5/b sz. rajzi mellékleten a Z övezet határa. 
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Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: építési övezet módosítása 2. 
Módosítás helyszíne: Véső utcai sporttelep, 7355/1.2 hrsz. 

 

Módosítás kezdeményezője: Városi főépítész 

A módosítási igény leírása: 
A Véső úti sporttelep önkormányzati tulajdonba vételével lehetőség nyílt a sport célú létesítmények 
valamint a strand fejlesztésére. Az IVS tartalmazza a tervezett beruházásokat, melyekhez a 
műszaki tervek készítése megkezdődött. A tervezés során szükségessé vált a területre vonatkozó 
építési övezeti előírások módosítása (építési hely, előkertek mérete, zöldfelületi mutató, beépítési 
százalék, építmény magasság). Az említett paraméterek meghatározására a műszaki tervek 
elkészülte után kerülhet sor. 

 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A módosítás településrendezési szempontból támogatható, mert megteremti a településrendezési előírások és a készítendő 
engedélyezési tervek kötelező összhangját. A műszaki tervek készítése során a létesítményprogramok változtak és ezek is 
szükségessé tették a változtatást. A módosítás lehetővé teszi külső támogatási források bevonását projekt megvalósításába, 
amely növeli az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékét. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai előnyösek, a módosítással esetlegesen csökkenő 
zöldfelületet a számított biológiai aktivitás érték megtartását biztosítani szükséges. 

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei:  
 

 

  

Ki-21-19555 A joghatályos 
állapot szerinti 
szabályozási tervlap 
részlet   

Ki-21-19555 

Ki-21-19445 

Ki-21-19252 
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Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás Ki-ből Gksz 
-- szabályozási tervlapon az építési övezethatárok, az építési övezet jele, a közterültek határa 
-- 3/c sz. melléklet: közterület nem közterület, 
-- 5/a. sz. melléklet: építési övezetek, 
-- 7. sz. melléklet: sajátos előírások 
tervlapjai. 

 

A tervezett állapot 
szerinti szabályozási 
tervlap részlet   
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Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: építési hely módosítása 3. 
Módosítás helyszíne: Abonyi út, 19173/1 hrsz. telek 

 

Módosítás kezdeményezője: Omcar Szolnok Kft 

A módosítási igény leírása: 
Az Abonyi úti ingatlan tulajdonosa fejleszteni, illetve bővíteni kívánja Renault autószalonját. A 
tervezés során szükségessé vált a területre vonatkozó építési övezeti előírás módosítása. Az 
épület bővítés csak a jelenlegi előkert beépítésével lehetséges, melynek méretét a hatályban lévő 
SZÉSZ minimum 5 méterben határozza meg. Kéri ennek felülvizsgálatát. 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A tervezett bővítés helyén a szabályozási terv kötelező védőfásítást is jelöl. A módosítás oly módon fogatható el, ha az 
építési telkekre vonatkozó kötelező építési vonal és építési hely változik, a kötelező védőfásítás a tervezett épület bővítés 
helyén elmarad. Javasoljuk a kötelező beépítési vonal jelölését a déli telekhatár mentén. 
Településrendezési szempontból a módosítás támogatható, mert megteremti a településrendezési előírások és a készítendő 
engedélyezési tervek összhangját. 
A módosítás lehetővé teszi a meglévő telephely fejlesztését, ezáltal elősegíti a város gazdasági potenciáljának a növelését, 
valamint munkahely megtartást, vagy növelést eredményezhet. 
 

A módosítás nem érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai előnyösek, mind a természetes környezet állapota és 
minősége nem változik, a biológiai aktivitási érték nem csökken.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

   
A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

Módosult: 
-- a szabályozási tervlapon: építési hely kerül kijelölésre, és a tervezett bővítési helyen, a telken belüli védőfásítás törlésre 

kerül 
 

Gksz-21-27775 Gksz-21-27775 

Gksz-21-19335 Gksz-21-19335 

Ev Ev 



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                          2016                              VÁTERV95 
35 

 

 
Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: építési övezet és határok módosítása 4. 
Módosítás helyszíne: Széchenyi krt. 8869/21, 8869/75, 8869/121 hrsz. telkek  

Módosítás kezdeményezője: Juvenál Kft 

A módosítási igény leírása: 
A Széchenyi körúti Seat autószalon tulajdonosa fejleszteni kívánja telephelyét. A jelenleg két külön 
helyrajzi számon működő gazdasági társaság egyesíteni kívánja építési telkeit (8869/75, 8869/121).  

 

Városi főépítészi tervezői vélemény: 
A telkek egyesítése úgy lehetséges, ha az ingatlanok közötti használaton kívüli, 8869/21 hrsz.-ú közterület (gyalogút) a 
szabályozási terven törlésre kerül, illetve az építési telkek különböző építési övezeti besorolása (V i-21-18555, Vt-20-
2455X(BOT) egységesítésre kerül. A módosítás az ÉNY-i telekhatáron található övárok közterületi megközelítését, illetve az 
általános iskola körül járhatóságát nem befolyásolja. A mintegy 200 m2 nagyságú közterületi telekrész építési övezetbe 
sorolása lehetővé teszi a kérelmező számára az ingatlan megvásárlását. Az egyesítés után a javasolt építési övezet Vi-21-
18555 (intézményi, nem kialakult vegyes építészeti karakterű építési övezet, szabadonálló telepszerű beépítési mód, legalább 
2000 m2 telekterület, legfeljebb 40% beépítettség, legalább 45% zöldfelületi fedettség, legfeljebb 10,5 m épületmagasság). 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás miatt, mind a természetes környezet állapota és minősége nem változik. 
A biológiai aktivitási érték kis mértékben változik, pótlásáról gondoskodni kell.   

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

    
A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon a közpark terület és a területfelhasználás Vt-ből Vi lesz, 
-- a szabályozási tervlapon: a Vt- Vt-20-2455X(BOT) építési övezetből Vi-21-18555 lesz és csökken a közterület,  
-- a 3/b sz. rajzi mellékleten a közterület határa, 
-- az 5/a sz. rajzi mellékleten a Ki építési övezet határa. 
-- az 5/b sz. rajzi mellékleten a Z övezet határa. 
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Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: sajátos építési előírások módosítása 5. 
Módosítás helyszíne: Zagyvapart, Zsálya utca 12-14 házszámú telkek 

 

Módosítás kezdeményezője: az ingatlanok tulajdonosa 

A módosítási igény leírása: 
Az ingatlanok tulajdonosa lapostetős épületet kíván építeni. Ezt a jelenlegi sajátos építési előírások 
nem teszik lehetővé. Kéri ennek módosítását. 

 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A hatályban lévő SZÉSZ és Szabályozási Terv a Kaán Károly úti kertvárosias lakóterületre sajátos előírásokat állapít meg. A 
SZÉSZ szerint a területen lakóház építése esetén min. 30 és max. 60 fokos tetőhajlásszögű magastető létesítését teszi 
kötelezővé. Kérés teljesítése esetén a lapostetős megjelenésű épület, a már jelentős mértékben magastetősen beépült 
környezetben jelentős változást nem fog eredményezni a terület építészeti karakterében. ha az új épületek építészeti értéket 
fognak képviselni. Ezért csak abban az esetben javasoljuk a magastető előírás törlését, ha az utcaképi illeszkedést bizonyító 
látványterv készül. Ennek megfelelően a sajátos előírások módosítását javasoljuk: 
-- törlésre kerül a magastetős tetőforma előírása  
-- és előírásra kerül, hogy lapostetős épületkialakítás esetén az utcaképi illeszkedést látványtervvel, (utcakép tervvel) igazolni 
kell. 

A módosítás nem érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás semleges hatású, a biológiai aktivitási érték nem változik.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

 

 

A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás nem érinti a szabályozási tervlapot  
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Módosult: 
SZÉSZ sajátos előírása,  
az 59.§ (2) bekezdése törlésre kerül; 
a 32. § kiegészül a lapostetők alkalmazására vonatkozó előírásokkal. 

 
Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: sajátos előírások módosítása 6. 
Módosítás helyszíne: Szandai rétekre vonatkozó sajátos előírási terület 

 

Módosítás kezdeményezője: Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya 

A módosítási igény leírása: 
-- 1. A módosítási kérelem arra irányul, hogy a sajátos előírások szerinti telekparaméterek 
csökkenjenek, hogy a telkek könnyebben legyenek értékesíthetők. 
-- 2. A bevásárlóközpont északi megközelítésére kiépített csomópont térségében jelölt üzemanyag 
töltőállomás számára kijelölt terültet délebbre kellene áttelepíteni, hogy a csomópont forgalmát ne 
zavarja meg. 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
-- 1. A hatályban lévő SZÉSZ és Szabályozási Terv a beépítésre szánt területen a kialakítható építési telkeket Vi-21-
1X4XX(SZA), Vi-21-1X57X(SZA) jelű központi intézményi, és „Kkö-21-19233” jelű közlekedési célú építési övezetekbe 
sorolja. A Vi építési övezetekben előírt legkisebb kialakítható telek nagysága legalább 20000 m2, szélessége és mélysége 
minimum 100 m, a Ki építési övezetben a telek nagysága 4000 m2, szélessége minimum 40 m, és a mélysége minimum 50 
m. 
A szabályozási tervben kijelölt utcák egymástól való távolsága 300-400 m körüli, kisebb telekmélység esetén további 
utcahálózat kiépítésére lesz szükség. Ez esetleg megoldható legalább 12 m széles közforgalom számára megnyitott 
magánutak létesítésével is. Javasoljuk a Vi esetében a teleknagyságot 4000 m2-ben a telekszélességet 40 m-ben a 
mélységet 50 m-ben szabályozni. Ez esetben az építési övezetek Vi-21-194XX(SZA) és Vi-21-1957X(SZA)-re változnának. A 
Ki építési övezet módosítását nem javasoljuk, mert a terület nagysága közel 18 ha. A jelenlegi előírások szerint kb. 40 részre 
lehetne felosztani. 
-- 2. Az üzemanyag töltőállomás számára kijelölt terültet délebbre helyezése támogatható, azzal, hogy az előző helyén Ev 
terültet javasolunk kijelölni. 

A módosítás a településszerkezeti tervlapot nem érinti. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai előnyösek lehetnek, a biológiai aktivitási érték nem 
csökkenne.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

  
2. pont. A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap 
részlet  

2. pont. A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  
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1. pont. A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap 
részlet  

1. pont. A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  
 
 

Módosult: 
-- Településszerkezeti terven a területfelhasználás Kkö-ből Ev, Ev-ből Kkö lesz; 
-- a szabályozási tervlapon: a Vi-21-1X4XX(SZA) építési övezet Vi-21-194XX(SZA)-ra, a Vi-21-1X57X(SZA) építési övezet 

Vi-21-1957X(SZA)-ra; továbbá a Kkö-21-18333 építési övezet áttelepítésre kerül. Korábbi helyén a terület Ev-be kerül; 
-- a SZÉSZ sajátos előírásai változnak; 
 

 
 

Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: területfelhasználás módosítása 7/a. 
Módosítás helyszíne: Széchenyi városrész 9676/1 hrsz. telek 

 

Módosítás kezdeményezője: Nemzeti Infrastrukturális Zrt. 

A módosítási igény leírása: 
A hatályban lévő SZÉSZ és Szabályozási Terv a fölrészletet „Ev” jelű véderdő övezetbe sorolja. A 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás keretében megvalósuló Szolnok-
Szajol vasúti pályaszakasz rekonstrukciója kapcsán a tervezők elkészítették a létesítmények 
elhelyezéséhez szükséges kisajátítási terveket. A 9676/1 hrsz-ú ingatlant vasúti üzemi területként 
kívánják felhasználásra,  

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A módosítás esetén a földrészlet rendeltetés szerint átsorolásra kerül „Kök” jelű vasúti és közmű övezetbe. Az átsorolásnak 
rendezési tervi negatív kihatásai nincsenek. 
 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai előnyösek, a csökkenő erdőterület miatt a biológiai 
aktivitási értéket pótolni kell.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

   
A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon az Ev-ből Kök lesz 
-- a szabályozási tervlapon: az Ev-ből Kök lesz,  
-- a 3/b sz. rajzi mellékleten a közterület határa, 
-- az 5/b sz. rajzi mellékleten az Ev-ből Kök lesz. 
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Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: területfelhasználás módosítása 7/b. 
Módosítás helyszíne: Csendes utcai 7411 és 7418 hrsz. telkek 

 

Módosítás kezdeményezője: Nemzeti Infrastrukturális Zrt. 

A módosítási igény leírása: 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás keretében megvalósuló Szolnok-
Szajol vasúti pályaszakasz rekonstrukciója kapcsán a tervezők elkészítették a létesítmények 
elhelyezéséhez szükséges kisajátítási terveket. Az ingatlanok településszerkezeti terven jelölt 
részei vasúti üzemi területként kerül felhasználásra, így a földrészlet rendeltetés szerint átsorolásra 
kerül „Kök” jelű vasúti és közmű övezetbe.  

 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A hatályban lévő SZÉSZ és Szabályozási Terv a 7411 hrsz.-ú fölrészletet közlekedési célú közterületként közlekedési és 
közmű övezetbe sorolja. A 7418 hrsz.-ú ingatlan „Lk-30-52440” jelű kisvárosias lakóövezet. A módosítás esetén a telkek egy 
részei „Kök” jelű vasúti és közmű övezetbe kerülne. Az átsorolásnak rendezési tervi negatív kihatásai nincsenek. 
 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai előnyösek, a biológiai aktivitási érték lényegesen nem 
változik.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

  
A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

 

Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon az Lk-ból Kök lesz, 
-- a szabályozási tervlapon: az Lk-ból és a lakóutca érintett részéből Kök lesz 
-- a 3/b sz. rajzi mellékleten a közterület határa, 
-- az 5/a sz. rajzi mellékleten a Lk építési övezet határa. 
-- az 5/b sz. rajzi mellékleten a Kök övezet határa. 
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Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: építési övezethatár módosítása 8. 
Módosítás helyszíne: Seregély utca 45. (8478/25 hrsz.), Thököly út 80. (8477/11 hrsz.) 

 

Módosítás kezdeményezője: érintett telektulajdonosok 

A módosítási igény leírása: 
A tulajdonosok telekrendezést kívánnak végrehajtani. A Seregély utca 45. (8478/25 hrsz.) telket 
640 m2-rel növelnék, a Thököly út 80. (8477/11 hrsz.) telket ugyanennyi területtel csökkentenék. 
Ehhez kérik az építési övezeti határok módosítását. 

 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A módosításnak településrendezési szempontból nincs akadálya. A 8478/25 hrsz. telek ezzel megszűnik. Javasoljuk a 
módosítás elfogadását. 
 
A módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás jelentéktelen hatású, a biológiai aktivitási kis mértékben csökken. Ennek 
pótlásáról telken belül gondoskodni lehet.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

  
A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  
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Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon a Ge építési övezet bővül az Lke rovására, 
-- a szabályozási tervlapon: az építési övezethatár, a telken belüli fásítandó terület határa 
-- az 5/a sz. rajzi mellékleten a Ge és az Lke építési övezet határa. 
 

 

 
Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: építési övezet előírás módosítása 9. 
Módosítás helyszíne: Besenyszögi út 721/5-6 hrsz. telkek 

 

Módosítás kezdeményezője: Önkormányzat, Vagyonkezelő Osztály 

A módosítási igény leírása: 
Tervezett börtön számára kell a telket alakítani. Ehhez az övezeti határok és az övezeti előírások 
nem megfelelőek. 

 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A joghatályos tervek szerinti 721/6 hrsz. telek besorolása Ki-21-19222, a 721/5 hrsz. telek besorolása Gksz-21-18664. A 
tervezett börtön területigénye 4,0 ha. A 721/ 6. hrsz. telek területe csak 2,8 ha, így annak kibővítése szükséges. Az építési 
övezeti előírások sem megfelelőek. Javasoljuk a Ki-21-19665 előírást (Különleges építési övezet, nem kialakult vegyes 
építészeti karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, legalább 4000 m2 telekterület, legfeljebb 50% beépítettség, 
legalább 35% zöldfelületi fedettség. legfeljebb 10,5 m épületmagasság). 
A 721/6 hrsz. telek bővítését a 721/5 hrsz. telek területének részbeni igénybevételével javasolható, a melléklet javaslat 
szerint. Ennek megfelelően az építési övezet határokat módosítani kell. 
Megjegyezzük, hogy a Besenyszögi út az M4-.es gyorsforgalmi út kiépítésével, a város bevezető útja lesz, így a térség 
városkapu jelentőséget kap. A városkapu funkcióval nehezen egyeztethető össze a börtön együttes látványa. Továbbá a 
tervezett telek igénybevétellel a gazdasági terültek további területe nehézkesen lesz feltárható és hasznosítható. 
 
A módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi szempontból kedvező, mert munkahely teremtő hatású, a 
biológiai aktivitási kis mérték nem csökken.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

 
A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   
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A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás határa, a Ki terület bővül a Gksz rovására., 
-- a szabályozási tervlapon: az építési övezethatár módosul. Új építési övezet kerül kijelölésre (Ki-21- 19665), a telken belüli 

fásítandó terület jelölésre kerül. 
-- az 5/a sz. rajzi mellékleten a Gksz és az Ki építési övezet határa, valamint az építési övezet. 
 

 
Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: területfelhasználás, építési övezet előírás módosítása 10. 
Módosítás helyszíne: Thököly út 90. 8528/3 hrsz. telek 

 

Módosítás kezdeményezője: Portofinó Kft, Zajtai Levente ügyvezető igazgató 

A módosítási igény leírása: 
A tulajdonos kérése, hogy olyan építési övezeti besorolása legyen a teleknek, amely megengedi a 
munkásszállás funkció befogadását a meglévő épületbe. Korábban a telken a Május 1 Ruhagyár 
működött. Szeretnék értékesíteni a telket és épületet, de a potenciális vevői munkásszállásra 
szeretné átalakítani az épületet. Ennek érdekében kéri a módosítást. 

Tervezői, városi főépítészi vélemény: 
A joghatályos tervek szerint a nevezett teleképítési övezeti besorolása Ge-21-18555. Az előírások szerint önálló épületben 
nem helyezhető el szállás jelegű funkció. A munkásszállás jellegű átalakítása az épületnek akkor képzelhető el, ha a telek 
területfelhasználás vagy Vt-re, vagy Vi-re, vagy Ki-re változna. A problémát az jelenti, hogy a szomszédos telkek azonos 
pozícióban vannak és ennek megfelelően a három telek együttes átsorolására van csak lehetőség. A telektől dél-keletre a 
volt laktanya területének a szomszédos része rekreációs célú Ki területfelhasználási egységbe sorolt. Járható megoldás 
lenne a Ki építési övezet azzal, hogy a megjelölt funkció munkásszállás és nem zavaró hatású gazdasági tevékenység 
lehetni, azzal a kikötéssel, hogy egy telken belül nem lehet a két megjelölt funkciót keverni. (Ezt a szabályozási tervlapon a 
felsorolt funkciók alatt jelölni kellene). Ennek csak az a problémája, hogy a zöldfelületi fedettség nem lehet kevesebb, mint 
40%. A jelenlegi övezetben a zöldfelületi fedettség előírás legalább 45%. Összességében ezt a megoldást javasoljuk, mely 
esetben a szomszédos 8528/4,6 hrsz. telkek jelenlegi felhasználását, sem korlátozná, illetve a korábbi építési paramétereket 
sem módosítaná az új övezeti besorolás. Javasolt építési övezet: Ki-21-18555. (tehát az építési paraméterek nem 
változnának). A telkek jelenlegi beépítettsége is megfelel az övezeti előírásoknak, 15% és 34,6% között változik.  
A telek megközelítését legalább magánútról biztosítani kell. A jelenlegi megközelítés is így történik. A 8528/5 hrsz. telek 
meghosszabbítására lenne szükség, melyet a szabályozási terven is jelölni kellene.  

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi szempontból kedvező, mert a város szálláshely kínálatát javítaná. 
A biológiai aktivitási színt nem változna.  

Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: 
 

 

   
A joghatályos állapot szerinti településszerkezeti tervlap 
részlete  

A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  
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A módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlet A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet 

Módosult: 
-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás Ge-ből Ki lesz; 
-- a szabályozási tervlapon: az építési övezethatár módosul. Új építési övezet kerül kijelölésre (Ki-21-18555). Magánút 

jelölésre kerül; 
-- az 5/a sz. rajzi mellékleten a Ge és az Ki építési övezet határa, valamint az építési övezet. 
 

 

  
Légifelvétel 
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4.1.3 A területfelhasználás és településszerkezet rendszerének bemutatása 
Lásd 4.1 fejezet alatt. A jelen felülvizsgálat és módosítás során a korábbi településszerkezet nem 
változik, a területfelhasználás az 5.1 fejezet b) pontjában ismertettek szerint csak kismértékben változik. 
4.1 fejezet, bemutatja a joghatályos terv településszerkezetét és területfelhasználását. került 
bemutatásra. Ezért e helyen nem ismételjük meg az ottani megállapításokat.  
 

4.1.4 A területfelhasználás egyes elemeinek bemutatása 
Lásd 4.1 fejezet alatt. 
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4.2 SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 

Az alábbiakban néhány jelentősebb szabályozási elem indoklására térünk ki. 
A helyi építési előírásokat az új OTÉK előírásaihoz igazítottuk. Ennek megfelelően változott a SZÉSZ 
szerkezete az alábbiak szerint: 
I. fejezet: Általános előírások 

-- általános előírások, 
-- közterület alakítására vonatkozó előírások, 
-- az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások, 
-- a táj és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások, 
-- környezetvédelmi előírások, 
-- egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások, 
-- közművek előírásai, 
-- építés általános előírásai, 
-- katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint 

követelményei, 
II. fejezet: Részletes övezeti előírások: 

-- építési övezetek előírásai, 
-- övezetek előírásai 

III. fejezet: Egyes településrészein érvényes sajátos előírások 
IV. fejezet: Záró rendelkezések 
Az alábbiakban bemutatjuk az építési övezetek rendszerét, ahol új elemként szerepeltettük a zöldfelületi 
fedettség kódjelét.  
 -- a rendeltetési előírásokból és  
 -- az építési előírásokból. Az építési előírásokon belül vannak  
 • építészeti karakter előírások, melyek lehetnek kialakult és nem kialakult kategóriák. 

•• kialakult esetben az előírások meghatározzák az adottságoktól függően 
választható beépítési módot, előkert méretét, telekméreteket és építmény-
magasságot, a parkolási elhelyezési kötelezettséget, a közművesítettség előírt 
szintjét, a melléképületek és melléképítmények elhelyezhetőségét . 

•• nem kialakult esetben az előírások meghatározzák az előkert kialakíthatóságát 
és méretét,a parkolási elhelyezési kötelezettséget, a közművesítettség előírt 
szintjét, a melléképületek és melléképítmények elhelyezhetőségét . 

 • nem kialakult esetben beépítési módra vonatkozó előírások, 
 • nem kialakult esetben telekméretekre vonatkozó előírások, 
 • nem kialakult esetben  beépítettség mértékére és zöldfelületi fedettségre vonatkozó   
 előírások, 
Az építési övezet jelrendszere az alábbi: 
 Lke-41-54342 

-- ahol a betűjel a területfelhasználási egység besorolásából származó rendeltetési előírásokra,  
 -- ahol az első szám az építészeti karakterre, 
 --a másodok szám a kialakult, nem kialakult besorolásra, 
 -- a harmadik szám a beépítési módra, 
 -- a negyedik szám a kialakítható telekméretekre, 
 -- az ötödik szám a beépítettségre  

-- a hatodik szám a zöldfelületi fedettségre, 
 -- a hetedik szám az építménymagasságra 
 utal. 
 
Az alábbi ábrák a Belváros területére kiterjedően a beépítettség és teleknagyság kategóriák területi 
elhelyezkedését mutatják be. Az ábrák az egyes építési övezeti besorolásoknál kiindulási alapul 
szolgáltak. 
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Szolnok Belváros teleknagyság szerkezete 

 

Szolnok Belváros beépítettségi viszonyai 
 
 
  



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                          2016                              VÁTERV95 
55 

 

4.3 VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK BEMUTATÁSA 
 

A védelmi és a korlátozó elemek területi lehatárolásai szerepelnek a SZÉSZ tervi mellékletei között. 
4. számú rajzi mellékletek: Tilalmak és korlátozások tervlapjai 

4/a Közcélú építési és telekalakítás tilalom, és a tervezett szabályozási vonal miatti korlátozás  
4/b Változtatási tilalom  
4/c Nagyvízi meder tilalma, árvízmentesítésig szóló korlátozás 
4/d Felszíni vízvédelmi tilalom és korlátozás, víz látványvédelme miatti tilalom és korlátozás 
4/e Felszín alatti vízvédelmi korlátozás 
4/f Közművek védőterületei miatti korlátozás  
4/g Országos közutak védőterülete miatti korlátozás  
4/h Bűzös létesítmény védőterülete miatti korlátozás  
4/i Egyéb tilalmak és korlátozások (repülőtér védőterülete miatti tilalom és korlátozás, vasút 

védőterülete miatti korlátozás, HM terület miatti korlátozás, temetkezési korlátozás)  
6. számú rajzi mellékletek: Értékvédelem tervlapjai 

6/a Települési értékvédelem, területi védelem  
6/b Települési értékvédelem, objektum védelem  
6/c Települési értékvédelem, utcakép-védelem 
6/d Régészeti védelem 
6/e Természetvédelem  
6/f Tájkép-védelem 

Az alábbi ábrákon bemutatjuk kicsinyítve a felsorolt védelmi és korlátozó tervlapokat. 
 

  
Közcélú építési és telekalakítás tilalom, és a tervezett 
szabályozási vonal miatti korlátozás 

Változtatási tilalom  
 

  
Nagyvízi meder tilalma, árvízmentesítésig szóló korlátozás Felszíni vízvédelmi tilalom és korlátozás, víz 

látványvédelme miatti tilalom és korlátozás 
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Felszín alatti vízvédelmi korlátozás Közművek védőterületei miatti korlátozás  

  
Országos közutak védőterülete miatti korlátozás Bűzös létesítmény védőterülete miatti korlátozás 

  
Egyéb tilalmak és korlátozások (repülőtér, vasút, HM, 
temetkezés)  

Települési értékvédelem, területi védelem  
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Települési értékvédelem, objektum védelem  Települési értékvédelem, utcakép-védelem 

  
Régészeti védelem Természetvédelem  

 

A SZÉSZ előírásai között a mellékletek 
számozásának megjelölésével megtalálhatók az 
egyes tervlapokon lehatárolt terültekre vonatkozó 
előírások. 
 

Tájkép-védelem  
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4.4 Beépítési javaslatok 
 

Az alábbiakban összegyűjtöttük a korábbi tervi felülvizsgálatok és módosítások során keletkezett olyan 
beépítési javaslatokat, melyek a jelen időpontban is aktuálisak. 
 

 

Szapáry út és környéke beépítési javaslata (a Tiszavirág kerékpáros és gyalogos hídfője kiépült) 
 

Thököly út és környékének beépítési javaslat (a Thököly út és Széchenyi krt. csomópontjának lakótelep felé eső beépítése, 
megvalósult, valamint a Tücsök és Hangya utcák környékének rehabilitációja befejeződött). 
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Milléri csatorna és környéke lehetséges beépítés javaslata 

 
Széchenyi város alközpontokra vonatkozó beépítés javaslata 



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                          2016                              VÁTERV95 
60 

 

 
A Piroskai úti tervezett gazdasági terület központjának beépítési javaslata 
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5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES 
INDOKLÁSA 
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5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI 
 

A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény a megyei területrendezési 
tervek átdolgozást írta elő 2015. december 31.-ig. Az átdolgozásig átmenteti rendelkezéseket írt elő. E 
szerint az országos műszaki hálózatoknál, és az országos és térségi övezeti lehatárolásánál az OTrT. 
előírásait kell figyelembe venni. A térségi területfelhasználásnál a megyei terv a meghatározó, az OTrT 
előírásainak figyelembe vételével. 
A fentiekből következően az alábbiakban  
-- az országos területrendezési terv szerkezeti tervlapját mutatjuk be, mert annak infrastrukturális elemei 

a mértékadók, 
-- az országos övezeteket bemutatjuk:  

- azokat az országos övezeteket, melyek határai a hatályban lévő megyei terv pontosításaihoz képest 
módosultak, az országos tervben lehatároltak, és a vonatkozó joghatályos törvényi rendelkezések, 
valamint az előzetes államigazgatási adatszolgáltatások szerint vettük figyelembe; 

- azokat az országos övezeteket, melyek újak és a megyei tervben még nem kerülhettek pontosításra 
ugyancsak az országos tervben lehatároltak, és a vonatkozó módosított törvényi rendelkezések, 
valamint az előzetes államigazgatási adatszolgáltatások szerint vettük figyelembe; 

- azokat a megyei övezeteket, melyek a joghatályos törvényben szerepelnek, de a megyei terv még 
nem tudta alkalmazni, a lehatárolásánál az előzetes államigazgatási adatszolgáltatás és a vonatkozó 
joghatályos törvényi rendelkezések szerint vettük figyelembe; 

- azokat a megyei övezeteket, melyeket a joghatályos törvényi rendelkezések megszüntettek, a 
vizsgálatnál nem vettük figyelembe; 

- azokat a megyei övezeteket, melyek a vonatkozó módosított törvényi rendelkezések szerint 
megmaradtak, a lehatárolásokat az 5%-os a törvényi előírások szerint pontosítottuk.  

-- a megyei területrendezési terv térségi területfelhasználását vizsgáltuk a 6.§ (3) bekezdésének 
figyelembe vételével. (a törvényi megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási 
területére vetítve kell teljesülniük). 

Az országos és térségi övezetek figyelembe vétele az összhang összehasonlításoknál 

O
Tr

T-
be

n 
sz

er
ep

lő
 

or
sz

ág
os

 ö
ve

ze
te

k 

új
 re

nd
el

ke
zé

s 

 or
sz

ág
os

 ö
ko

ló
gi

ai
 

há
ló

za
t 

ki
vá

ló
 te

rm
őh

el
yi

 
ad

ot
ts

ág
ú 

sz
án

tó
 

jó
 te

rm
őh

el
yi

  
ad

ot
ts

ág
ú 

sz
án

tó
 

ki
vá

ló
 te

rm
őh

el
yi

 
ad

ot
ts

ág
ú 

er
dő

 
 tá

jk
ép

vé
d.

 s
ze

m
-

po
nt

bó
l k

ie
m

el
te

n 
ke

ze
le

nd
ő

t.
 vi

lá
gö

rö
ks

ég
i é

s 
vá

ro
m

án
yo

s 
te

rü
le

t 
 or

sz
ág

os
 v

íz
-

m
in
ős

ég
-v

éd
el

m
i t

.  
  na

gy
ví

zi
 m

ed
er

 é
s 

Vá
sá

rh
el

yi
te

rv
ki

em
el

t f
on

to
ss

ág
ú 

ho
nv

éd
el

m
i t

er
ül

et
 

        

tö
rv

én
yi

 e
lő

írá
s 

sz
er

in
ti 

m
eg

ye
i 

öv
ez

et
ek

 

új
 re

nd
el

ke
zé

s 
 

 m
ag

te
rü

le
t 

pu
ffe

r t
er

ül
et

 

ök
ol

óg
ia

i f
ol

yo
só

 

   er
dő

te
le

pí
té

sr
e 

ja
va

so
lt 

te
rü

le
t 

 

0 

 

0 

 

0 0 

  ho
nv

éd
el

m
i t

er
ül

et
 

ás
vá

ny
i 

ny
er

sa
ny

ag
va

gy
on

 t.
 

re
nd

sz
er

es
en

 b
el

ví
z-

já
rt

a 
te

rü
le

t 
fö

ld
ta

ni
 v

es
zé

ly
fo

rr
ás

 
t.e

rü
le

te
 

ta
ny

ás
 té

rs
ég

 

tá
jre

ha
bo

t i
gé

ny
lő

 
te

rü
le

t (
aj

án
lo

tt)
 

sz
él

er
őm

ű 
te

le
pí

té
sh

ez
 v

iz
sg

. t
. 

té
rs

ég
i á

rv
íz

i 
ko

ck
áz

at
ke

ze
lé

si
 t.

 

a 
jo

gh
at

ál
yo

s 
m

eg
ye

 
te

rv
be

n 
sz

er
ep

lő
 

öv
ez

et
ek

 

ko
rá

bb
i r

en
de

lk
ez

és
 

 m
ag

te
rü

le
t 

 ök
ol

óg
ia

i f
ol

yo
só

 

po
nt

os
íto

tt 
or

sz
ág

os
 

ki
vá

ló
 s

zá
nt

ó 
 po

nt
os

íto
tt 

or
sz

ág
os

 
ki

vá
ló

 e
rd
ő 

er
dő

te
le

pí
té

sr
e 

al
ka

lm
as

 te
rü

le
t 

 té
rs

ég
i j

el
en

tő
sé

gű
 

tá
jk

ép
vé

de
le

m
 

 tö
rt

én
et

i t
el

ep
ül

és
 

 fe
ls

zí
ni

 v
íz

m
in

. 
vé

de
le

m
 

po
nt

os
íto

tt 
or

sz
ág

os
 

eg
yü

tt 
te

rv
ez

en
dő

 t 
 

na
gy

vi
zi

 m
ed

er
 

po
nt

os
íto

tt 
or

sz
ág

os
 

ki
em

el
t h

on
vé

de
lm

i t
  

ho
nv

éd
el

m
i t

er
ül

et
 

 re
nd

sz
er

es
en

 
be

lv
íz

já
rt

a 
te

rü
le

t 
sz

él
er

óz
ió

na
k 

ki
te

tt 
te

rü
le

t 
 té

rs
ég

i k
om

pl
ex

 
tá

jre
ha

bo
t i

gé
ny

lő
 t.

 
sz

él
er
őm

ű 
te

le
pí

té
sh

ez
 v

iz
sg

. t
 

 

 

a joghatályos megyei terv és az adatszolgáltatás szerint, 
pontosítva vettük figyelembe 

 

az adatszolgáltatás, illetve tervezői javaslat szerint vettük 
figyelembe 

 

az országos tervi lehatárolás és az adatszolgáltatás szerint 
vettük figyelembe 

 

ajánlott megyei térségi övezetek  
Szolnokot nem érintő övezetek világörökség és 

várományos terület 
az új törvényi szabályozás szerint megszűntetett megyei övezet 0 
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5.1.1 Országos Területrendezési Terv Szolnokot érintő elhatározásai 
Az OTrT szerkezeti tervlapjáról leolvasható elhatározások egyrészt területfelhasználás, másrészt hálózati 
vonatkozásúak. Ezek az elhatározások aktualizáltan megjelennek a megyei tervben, eltérés nem 
mutatható ki. 

 
Az országos területrendezési terv szerkezeti tervlapjának részlete 
 

A teljesség kedvéért bemutatjuk a Szolnok területére vonatkozó országos övezeteket is külön megjelölve 
a Szolnokot érintő övezeteket. A Szolnokot érintő övezetek esetében, ha az övezeti lehatárolás a megyei 
tervben nem szerepel, bemutatjuk az övezet földhivatali térképre kinagyított lehatárolását is. 
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Az országos ökológiai hálózat országos térségi övezete (a 
megyei tervben és az adatszolgáltatás szint pontosításra 
került) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos térségi 
övezete (a megyei tervben még nem került pontosításra) 

  
A jó termőhelyi adottságú szántóterület országos térségi 
övezete (a megyei tervben még nem került pontosításra) 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos térségi 
övezete (a megyei tervben még nem került pontosításra) 

  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
országos térségi övezete (a megyei tervben még nem került 
pontosításra) 

A világörökségi és világörökség várományos terület 
országos övezete (Szolnokot nem érinti) 
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Az országos vízminőség-védelmi terülte országos térségi 
övezete (a megyei tervben még nem került pontosításra) 

A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtároló 
területe országos térségi övezete (a megyei tervben még 
nem került pontosításra) 

 

 

A kiemelt fontosságú honvédelmi terület országos térségi 
övezete (a megyei tervben még nem került pontosításra)  

 

5.1.2 A Jász- Nagykun Szolnok Megyei terv Szolnokot érintő elhatározásai 
A Jász - Nagykun - Szolnok megye területrendezési tervét a megyei közgyűlés 2011-ben hagyta jóvá. Az 
alábbiakban bemutatjuk a megyei területrendezési terv legfontosabb elhatározásit. A megyei tervi 
elhatározásokat  
-- a térségi szerkezeti és területfelhasználás, 
-- a térségi övezetek, valamint  
-- az ajánlások 
jelenítik meg. 
a) A JNSZ Megyei Terv térségi szerkezeti és területfelhasználási elhatározásai 

 

 
 
 
 
A megyei 
szerkezeti terv 
jelmagyarázata 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési tervének szerkezeti tervlap részlete 

Az alábbi táblázatban a megyei térségi területfelhasználási követelményeteket mutatjuk be a 
településszerkezeti terv területfelhasználási elhatározásaiban. 
 

MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
térségi területfelhasználása Szolnok közigazgatási területén ha 

tervben  
szereplő 

követelmény, a szükséges települési 
területfelhasználási egység területére  

összesített követelmények 
a településszerkezeti terv 
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1223,26 7239,83 3630,19 439,17 1039,86 6153,86 3085,66 373,29 2274,12 8005,26 373,29 
Megjegyzés: A vegyes térségi követelmények 40%-át erdő, 60 %-át mezőgazdasági területként vettük figyelembe. 
 
b) Szolnokot érintő megyei tervben megjelenő térségi övezetek elhatározásai  
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A magterület, az ökológiai folyosó, a puffer terület megyei 
tervi övezetei (puffer terület Szolnokon nincs kijelölve) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos 
övezetének joghatályos megyei tervi pontosítása, felül kell 
vizsgálni a joghatályos országos terv szerint 

 

  
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezetének 
joghatályos megyei tervi pontosítása, melyet felül kell 
vizsgálni a joghatályos országos terv szerint, valamint az 
erdőtelepítésre alkalmas (javasolt) terület megyei tervi 
övezete 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület országos övezetének 
joghatályos megyei tervi pontosítása, melyet felül kell 
vizsgálni a joghatályos országos terv szerint, valamint a 
honvédelmi terület megyei tervi övezete 

 

  

Rendszeresen belvízjárta terület megyei tervi övezete és a 
nagyvízi meder országos övezetének joghatályos megyei 
tervi pontosítása, melyet a joghatályos országios terv szerint 
felül kell vizsgálni. 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület megyei tervi 
övezete (az új törvényi szabályozás szerint ajánlott övezet) 
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Széleróziónak kitettet terület megyei tervi övezete 
(az új törvényi szabályozás szerint a földtani veszélyforráson 
belüli megyei tervi övezet) 

Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület 
megyei tervi ajánlott övezete 
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5.2 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ELHATÁROZÁSAINAK ÉS AJÁNLÁSAIKNAK TELJESÜLÉSE 
A TELEPÜLÉS-SZERKEZETI TERVBEN 

 

Az összehasonlításnál infrastruktúra és területfelhasználás vonatkozásánál a megyei tervet vettük 
figyelembe, természetesen az OTrT törvényi előírásokkal együtt, mert a megyei területrendezési terv 
Szolnokra vonatkozóan tartalmazza mindazokat az infrastrukturális elemeket, amelyeket az országos 
szerkezeti terv rögzít, természetesen pontosítva. 
 

5.2.1 A térségi szerkezeti tervi elhatározások teljesülése a településszerkezeti tervben 
 

A szerkezeti elemek nem változtak a korábbi teljes körű felülvizsgálat óta. A jelen módosítások sem érintik 
a megyei tervben jelölt hálózati elemeket. A nagysebességű vasútvonalat a településszerkezeti terv nem 
jelöli, mert az nagytávú elemnek tekinthető. 
A térségi területfelhasználásának való megfelelést az alábbiakban vizsgáljuk. 

 
A térségi területfelhasználási kategória területek Szolnok közigazgatási alaptérképére vetítve, a területnagyságok 
kimutatásával 
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A vonatkozó 2013-ban módosított OTRT-ről szóló 2003. évi XXVI. Törvény 6. § (3) bekezdése szerint a 
megyei térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat a település közigazgatási 
területére vetítve kell teljesülnie.” 
Az ellenőrzést az alábbi megyei térségi területfelhasználási kategóriákban végeztük el: 
-- erdőgazdálkodási térség, 
-- mezőgazdasági térség, 
-- vegyes területfelhasználású térség 
-- települési térség, 
-- vízgazdálkodási térség 
esetében. 
-- Az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó törvényi előírások: 

„az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 
A mennyiségi megfelelést a melléklet táblázat igazolja. 
-- A mezőgazdasági térségre vonatkozó törvényi előírások: 

„a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi, beépítésre 
nem szánt különleges honvédelmi terület, vagy természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben 
nagyvárosias lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem jelölhető ki.” 

A nagyvárosias lakóterületet a településszerkezeti terv csak a térségi szerkezeti tervben lehatárolt 
települési területen belül jelöl. Vegyes területfelhasználási egységet viszont a déli Szolnoki Iparterület 
nyugati bővítésénél jelöl, annak központjában. A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia elhatározása a bővítés. Megjegyezzük, hogy az előírás nehezen értelmezhető, 
hiszen a területfelhasználási elhatározásokat a közizgatási területre és nem a konkrét lehatárolt területre 
kell értelmezni.  
A mennyiségi megfelelést a melléklet táblázat igazolja. 
-- A vegyes területfelhasználású térségre vonatkozó törvényi előírások: 

„a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-éban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részén nagyvárosias lakóterület kivételével bármely 
területfelhasználási egység kijelölhető.” 

Nagyvárosias lakóterületet a településszerkezeti terv csak a települési területen belül jelöl. A mennyiségi 
megfelelést a mellékelt táblázat igazolja. 
-- A települési térségre vonatkozó törvényi előírás: 

„a települési térség bármely területfelhasználási egységbe sorolható.” 
A térségi szerkezeti terven meghatározott települési terület nagyságát összehasonlítottuk a 
településszerkezeti tervben jelölt, belterület+külterületi beépítésre szánt területtel. 
-- A vízgazdálkodási térségre vonatkozó törvényi előírás: 

„a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási területbe vagy természetközeli területfelhasználási egységbe 
kell sorolni. 

A mennyiségi megfelelést a mellékelt táblázat igazolja. 
Az alábbi táblázat igazolja az egyes térségi területfelhasználás és a településszerkezeti terv 
területfelhasználásának összhangját 

MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
térségi területfelhasználása Szolnok közigazgatási területén ha 

TELEPÜLÉS-
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Megjegyzések: -- Szolnokon nincs természetközeli területbe sorolt terület. 
-- a vegyes térségi követelmények 40%-át erdő, 60 %-át mezőgazdasági területként 

vettük figyelembe. 
 

MEGÁLLAPÍTHATÓ. HOGY A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVEKBEN JELÖLT SZERKEZETI 
ELEMEKNEK ÉS A MEGYEI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELHATÁROZÁSOKNAK A 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGFELEL. 

5.2.2 A térségi övezeti elhatározások teljesülése a településrendezési tervekben 
 

Az alábbi táblázata térségi övezetek településrendezési terven való jelölésének módját mutatja be, a 
vizsgálat sorrendjében. 
Szolnokot érintő országos, megyei tervi térségi 
övezetek 

a településrendezési terveken a figyelembevétel módja 
 

1. magterület megyei övezete az adatszolgáltatás szerinti telekhatáros pontosítást a 
településszerkezeti terven jelöltük 2. ökológiai folyosó megyei övezete 

3. kiváló termőhelyi adottságú szántó terület országos, 
övezete 

a területfelhasználás kijelölésénél figyelembe vettük 

4. jó termőhelyi adottságú szántóterület országos 
övezete 

a területfelhasználás kijelölésénél figyelembe vettük 

5. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos 
övezete 

az övezetek összevont területét a tervlapokon jelöltük, 
az adatszolgáltatás szerinti pontosítással 

6. erdőtelepítésre javasolt terület megyei övezete 
7. tájrehabilitációt igénylő megyei ajánlott övezet (a 
joghatályos megyei tervben térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő területként szerepel). 

a településrendezési terveken a rehabilitációt és az 
utóhasznosítás területfelhasználását jelöltük. 

8. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület országos övezete  

a településrendezési terveken a pontosított határokat 
figyelemvételével jelöltük ki tájkép-védelmi terület 
határát. A területhez a SZÉSZ-ben előírások tartoznak. 
A szabályozási terven korlátozási területként jelöltük. 

9. országos vízminőség-védelem terület övezete a településrendezési terveken jelöltük A területhez a 
SZÉSZ-ben előírások tartoznak. A szabályozási terven 
korlátozási területként jelöltük 

10. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület országos 
övezete és a honvédelmi terület megyei tervi övezete 

a településrendezési tervekben különleges honvédelmi 
területként jelöltük. 

11. rendszeresen belvízjárta terület megyei tervi 
övezete● 

a szabályozási terven jelöltük és a területhez a SZÉSZ-
ben előírások tartoznak. 

12. nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének országos 
övezete  

a szabályozási terven jelöltük A területhez a SZÉSZ-ben 
előírások tartoznak. A szabályozási terven korlátozási 
területként jelöltük 

 

● Megjegyzés: a megyei tervi övezeten szerepel a nagyvizi meder is  
 
-- 1. Országos ökológiai hálózaton belüli térségi övezetre vonatkozó törvényi előírások: 

- Magterület megyei térségi övezetére vonatkozó törvényi előírások 
„(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet a magterület, vagy a megterülte és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szeplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 

eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.” 
A településszerkezeti terv a fenti előírásoknak megfelel, melyet a melléklet ábra is bizonyít. A 
területlehatárolásokat adatszolgáltatás szerint pontosítottuk 

-- 2. Ökológiai folyosó megyei térségi övezetére vonatkozó előírások: 
„(1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület körülzárja, és 
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b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szeplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 

eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.” 
A településszerkezeti terv a fenti előírásoknak megfelel, melyet a melléklet ábra is bizonyít. A 
területlehatárolásokat adatszolgáltatás szerint pontosítottuk 

 

- Pufferterület övezetét a megyei terv Szolnokon nem jelölt ki. 
 

 
1-2. A ökológiai hálózat megyei tervi övezetei és a településszerkezeti tervben jelölt települési terület viszonya 

-- 3. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos övezetének törvényi előírásai: 
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„(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terülte csak kivételesen, egyéb lehetőség 
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet” 

A településszerkezeti terv a fenti előírásoknak megfelel, melyet a melléklet ábra is bizonyít, mert az 
övezetre nem esik beépítésre szánt terület és nem esik külszíni bányatelek. 

 
3. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos övezetének és a településszerkezeti tervben szereplő mezőgazdasági 
terület viszonya 
 

-- 4. Jó termőhelyi adottságú szántóterület országos övezetének törvényi előírásai: 
„A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. „ 
A településszerkezeti tervben a térségi övezet figyelembevételével került sor a mezőgazdasági terültek 
lehatárolására. A joghatályos terven szereplő egyes gazdasági terültek (Piroskai úti, a Thököly úttól délre 
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eső gazdasági terültek) a jó termőhelyi adottságú övezetre esnek. A jelen felülvizsgálat és módosítás 
során olyan új gazdasági területek nem kerültek kijelölésre, melyek erre az övezetre esnek. 
 

 
4. A jó termőhelyi adottságú szántóterület országos övezetének és a településszerkezeti tervben szereplő mezőgazdasági terület 
és a tervezett települési terület viszonya 
 

-- 5. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos térségi övezetének törvényi előírásai: 
(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
A településszerkezeti terv a fenti előírásoknak megfelel, melyet a melléklet ábra is bizonyít. 
 

-- 6. Erdőtelepítésre javasolt terület megyei térségi övezetének törvényi előírása: 
„A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terülte övezetét az erdőterület területfelhasználási egység 

kijelölésénél figyelembe kell venni. „ 
A településrendezési tervek módosításánál figyelembe vettük. 
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5-6 A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezetének és az erdőtelepítésre javasolt megyei tervi övezet és a 
településszerkezeti tervben szereplő erdőterültek viszonya. 

 

-- 7. Tájrehabilitációt igénylő terület megyei tervi ajánlott övezetének törvényi előírásai: 
„(1) A megye területrendezési tervében tájrehabilitációt igénylő terület övezete kijelölhető. 
(2) A megye területrendezési terve rendelkezhet az övezet által érintett terület újrahasznosítási céljáról. 
(3) Az újrahasznosítási cél figyelembevételével a megye területrendezési terve rendelkezhet arról, hogy az övezet által 

érintett területet a településrendezési eszközök készítése során milyen területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 
A megyei terv még nem alkalmazta ajánlásként ezt az övezetet, mert a törvényi módosítás átvezetése 
még nem történt meg, de a korábbi törvényi előírásnak megfelelően még kötelező elemként jelent meg. 
A joghatályos településrendezési tervekben jelölésre kerültek az újrahasznosítás szerinti 
területfelhasználási besorolások. 
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8. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezetének és a településszerkezeti tervben jelölt 
tájképvédelmi terület viszonya 

-- 8. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos térségi övezetének törvényi 
előírásai: 

„(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye 
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a 
település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata keretében meg 
kell határozni a tájjelleg megőrizendő elmeit, elem-együtteseit, valamint a tájképi egység es a természeti adottságokhoz 
igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.  

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az 
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat. 
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(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illesztésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a 
készítésére vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra–hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 
kell elhelyezni. 

A településrendezési tervekben lehatárolásra kerültek a tájképvédelmi terület határai, és a helyi építési 
szabályozásban rögzítésre kerültek a területre vonatkozó előírások. 

 
9. Országos vízminőség védelmi terület övezetének adatszolgáltatás szerinti pontosítása és a felszíni bányatelkek viszonya 

 

-- 9. Az országos vízminőség védelmi terület övezetének törvényi előírásai: 
„(1) Az országos vízminőség védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 

övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye településrendezési 
tervében rendelkezni kell. 
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(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyeikre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni.” 

A szabályozási tervben lehatárolt vízminőség-védelmi területre a SZÉSZ-ben előírások vonatkoznak, az 
alábbiak szerint. 

„(1) A szabályozási tervben lehatárolt vízminőség-védelmi területen csak szennyvízcsatorna kiépítése esetén 
építhetők be az építési övezetek telkei. A meglévő közcsatornába az ingatlanokat be kell kötni. 

(2) A vízminőség-védelmi területre eső övezetekben  
a) vegyszeres növényvédelem nem engedhető meg. 
b). bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyeikre vonatkozó szabályok szerint lehet 

folytatni.” 
A vízvédelmi területen jelenleg a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerinti bányatelek üzemel. 

 

-- 10. A kiemelt fontosságú honvédelmi terület országos övezete törvényi előírásai: 
„A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület különleges 
honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

A településrendezési tervekben a lehatárolás és övezeti, illetve építési övezeti besorolásuk megtörtént. 
 

 

10. Honvédelmi különleges területbe sorolt HM kezelésű ingatlanok 
 

-- 11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete törvényi előírásai. 
„A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terültre csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi 
igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.” 

A SZÉSZ tartalmaz a belvízjárta terültekre előírásokat. 
 

-- 12. A nagyvízi meder és Vásárhelyi –terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területének övezete törvényi előírásai: 
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„ A nagyvízi meder és Vásárhelyi –terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.” 

 

 
11-12. A rendszeresen belvízjárta terület és a nagyvízi meder övezetének és a tervezett települési terület viszonya 

A nagyvizi meder területét a területfelhasználási egységek kijelölésénél figyelembe vettük 
 

 
5.2.3 A megyei tervi ajánlások érvényesülése a településrendezési tervekben  
 

Az alábbi irányelvek teljesültek a módosítandó településrendezési tervekben. Az ajánlások egy része 
fejlesztési jellegű, ezért azokat a Szolnoki településfejlesztési koncepció, valamint integrált 
városfejlesztési stratégia készítésénél már érvényesítésre kerültek 
(Megjegyezzük, hogy azokat az ajánlásokat melyek Szolnokra és annak környezetére nem vonatkoznak 
az ajánlások közül kihagytuk) 
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1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások 
1.1.1. A szerkezetalakításra vonatkozó általános ajánlások 
Az alábbi ajánlások a településszerkezeti tervbe beépültek. A védőövezetek kijelölésre kerültek, a 
helyi építési szabályzat a fokozott árvízi kockázatra előírásokat tartalmaz. 

1.1.1.1 A rendeltetésszerű használatot, építést korlátozó, védőövezet-igényű tevékenység számára csak ott 
biztosítson a településrendezési terv területet, ahol a védőövezet nem nyúlik át a szomszéd település 
közigazgatási területére, kivéve, ha a területfelhasználási egység térségi jelentőségű 
településüzemeltetést szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál és elhelyezéséhez az érintett 
települések önkormányzatai hozzájárulnak. 

1.1.1.2 A települések külterületi területfelhasználási rendszerében törekedni kell a magas ökológiai értékű 
zöldfelületi elemek zöldfelületi rendszerben történő összekapcsolására. 

1.1.1.3 A fokozott árvízi kockázatnak kitett területeken a helyi építési szabályzat készítésekor kiemelt figyelmet 
kell fordítani a biztonságos építés feltételeire, akár általános előírások, akár sajátos övezeti előírások 
alkalmazásával. 

1.1.2. Mezőgazdasági térség 
A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat figyelembe vette az ajánlásokat. Néhány 
esetben a Szolnoki adottságokra figyelemmel azoktól eltérő megállapítások születtek, mint pl. 
Szolnokon nem kívánatos a külterületen a falusias lakóterületekkel azonos beépítettség 
elősegítése. 

1.1.2.1 A védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, az ökológiai hálózat területén lévő 
mezőgazdasági területeket a településrendezés eszközeiben olyan korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe célszerű sorolni, ahol épület nem létesíthető, vagy az 
épületek kialakítása a védelmi célokkal összhangban a természeti területek fenntartása, a 
természetvédelmi célú tájgazdálkodás, ismeretterjesztés, bemutatás, génmegőrzés és ehhez 
kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztés érdekében történik. 

1.1.2.4 Kertes mezőgazdasági területként indokolt szabályozni a települési területekhez térben és funkcionálisan 
szervesen kapcsolódó „szőlőhegyek”, szőlőskertek, volt zártkertek területeit. Ezen települési 
területfelhasználási egység területén csak a történeti hagyományoknak megfelelő gazdasági épületek 
létesítésének engedélyezése indokolt. 

1.1.2.5 Általános mezőgazdasági területként szabályozandók az árutermelő gazdálkodásra alkalmas 
mezőgazdasági területek, ahol a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a legalább egy családot 
eltartani képes földbirtokok megtartását, kialakítását. 

1.1.2.6 Biztosítani kell a mezőgazdasági majorok, üzemközpontok hagyományos funkciójuknak megfelelő 
fejlesztési lehetőségét, új birtokközpontok kialakításának településrendezési feltételeit. 

1.1.2.7 Általános mezőgazdasági területen a termőföldek felaprózódását a településrendezés eszközeivel is 
indokolt megakadályozni. 

1.1.2.8 Az Országos Területfejlesztési Koncepció deklarálta, hogy az Alföldre jellemző tanyás tájszerkezet 
egyedülálló nemzeti érték, amelynek megtartását, élővé tételét a kialakult új funkcióknak megfelelően 
biztosítani célszerű. 

1.1.2.9 A tanyás tájszerkezet megőrzését, a tanyák fejleszthetőségét a településrendezés eszközeiben úgy 
célszerű biztosítani, hogy birtokközpontként való fejlesztésükre legyen lehetőség. (A településrendezési 
tervek készítése során kezdeményezni célszerű az OTÉK-nál megengedőbb szabályozást, amely szerint 
a legalább 1500-2000 m2-es tanya is fejleszthető legyen birtokközpontként.) 

1.1.2.10 Biztosítani célszerű a tanyák falusias lakóterülettel azonos beépítési lehetőségét, indokolt támogatni 
továbbá a tanyák turisztikai, üdülési célú fejleszthetőségét is. 

1.1.2.11 A belvízelvezető csatornák rendszeres karbantartásával biztosítandó a belvíz által veszélyeztetett 
területek rendeltetésszerű használata. A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területek racionális 
tájhasználata érdekében támogatandó a gyepterületek, vizes élőhelyek rehabilitációja, a belvizes 
területek erdősítése, állóvizek kialakítása, amelyek növelik a megye természeti, tájképi értékekben való 
gazdagságát is. 

1.1.2.12 A nagy összefüggő mezőgazdasági szántóterületek tájképi tagolása érdekében a mezővédő erdősávok, 
külterületi fasorok védelmét és további fasorok, véderdősávok, mezsgyék telepítését ösztönözni kell. 

 

1.1.3. Vegyes területfelhasználású térség és erdőgazdálkodási térség 
A településrendezési tervek és a helyi építési előírások érvényesítették az alábbi ajánlásokat. Több 
ezek közül fejlesztési jellegű, melyek a jóváhagyott fejlesztési koncepcióba és stratégiai programba 
már beépültek. 

1.1.3.1 A Tisza-tó, Tisza, Körös menti vegyes területfelhasználású térség területén a táj- és természetvédelmi, 
ökológiai, vízgazdálkodási, tájképvédelmi, környezetvédelmi szempontok összehangolásával célszerű 
biztosítani a környezetkímélő ártéri tájgazdálkodás lehetőségét. 

1.1.3.2 A biológiai sokféleség növelése, a táj változatosabbá tétele érdekében növelni célszerű az erdőterületek 
arányát. 

1.1.3.4 A megye rendkívül alacsony erdősültsége miatt a meglévő erdőterületek fokozott védelmét biztosítani kell. 
1.1.3.5 A Tisza menti erdőgazdálkodási térség és vegyes területfelhasználású térség területén, védett természeti 

területeken, Natura 2000 területeken ösztönözni kell az erdőgazdálkodásnak a táj- és természetvédelmi, 
ökológiai érdekekkel való összehangolását. 
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1.1.3.6 Az ökológiai hálózat területén ösztönözni kell a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos 
erdőállományok fenntartását, a tájidegen erdőállományok fokozatos lecserélését őshonos állományokra, 
valamint ösztönözni kell a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek alkalmazását.  

1.1.3.7 A megye egyéb területein az erdőterületek fejlesztése során a gazdasági szempontok mellett az adott 
terület természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi, környezetvédelmi jelentőségét is célszerű figyelembe 
venni. 

1.1.4.Települési térség 
A településrendezési tervek és a helyi építési előírások érvényesítették az alábbi ajánlásokat. 
Különös kiemelést érdemel a gazdasági területek kínálatának kistérségen belüli, illetve a környező 
városok közötti összehangolása. 

1.1.4.1 Kerülni kell a meglévő településtesttől elszakadó, más területfelhasználási egységekbe ékelődő és ezért 
környezeti/területhasználati konfliktusok kialakulásának veszélyét hordozó, új beépítésre szánt területek 
kijelölését. 

1.1.4.2 Új hétvégi házas üdülőterület kijelölése a megyében nem indokolt, a településrendezési eszközökkel az 
üdülésnek és rekreációnak a helyi népesség számára jövedelemtermelő formáit szükséges ösztönözni. 

1.1.4.3 A gazdasági területek kínálatát kistérségi szinten szükséges összehangolni olyan módon, hogy új 
gazdasági terület kijelölésére csak akkor és olyan mértékben kerüljön sor, hogy a kistérség összes 
kínálata ne haladja meg a már betelepült, működő gazdasági területek nagyságának kétszeresét. A 
legalább hét éve kijelölt, de nem betelepült gazdasági területek területfelhasználási egységbe 
sorolásának felülvizsgálata indokolt. 

1.1.4.4 Ne jelöljenek ki a települések olyan új gazdasági és egyéb nagy forgalmat vonzó beépítésre szánt 
területeket, melyeket meglévő, vagy a magasabb szintű tervekben rövidtávon megvalósítani tervezett 
közlekedési infrastruktúra nem tud kiszolgálni. Elsősorban a közlekedési hálózatokkal jól feltárt 
barnamezős területek (újra)hasznosításának ösztönzése(pl. Kunmadaras esetében akár a MÁV-val 
közös stratégiák keresése), zöldmezős fejlesztések visszafogása, megyei-térségi szintű gazdasági 
területkínálat kialakítása a cél. 

A településrendezési tervek alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek összefüggéseinek 
bemutatásával igazolandó. 

1.1.4.6 A vasút számára értéktelenné vált, kiürült gazdasági, volt honvédségi területek, korábbi funkcióját vesztett 
majorok stb. újrahasznosítási szándéka esetén a teljes szóba jöhető területre egységes és részletes 
szabályozást ajánlott készíteni annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki a későbbiekben 
hasznosíthatatlan maradványterületek. 

1.1..4.7 A településszerkezeti tervben kijelölt nagy összefüggő új beépítésre szánt területek szabályozását 
(építési jogok keletkeztetését) ajánlott ütemezni annak érdekében, hogy a használatbavétel hatékonyan 
és koncentráltan történjen, továbbá, hogy építési jogok csak ott keletkezzenek, ahol ez rövidtávon 
indokolt és ezzel a későbbi kártérítési igények felmerülése elkerülhető legyen. 

1.1.4.8 A megyének – városhálózatának további bővítése helyett – a városhálózat minőségi fejlesztésére indokolt 
koncentrálnia. 

1.1.4.9 Megyei-regionális szinten és a településrendezés eszközeivel is segíteni kell a Tisza menti „várospárok” 
(esetenként város-községpárok) megyehatáron túlnyúló kontextusban is értelmezett összehangolt 
fejlesztését és térségi szerepeik megerősítését a Tisza menti belső periféria dinamizálása érdekében 
(Tiszafüred – Poroszló község; Kisköre- Abádszalók; Szolnok – Törökszentmiklós; Tiszakécske – 
Cibakháza község, Tiszaföldvár). 

1.1.4.10 Az egymással szomszédos, illetve egymás hatókörében fekvő, közel azonos nagyságú városok számára 
ajánlott egymással összehangolt, sőt közös, munkamegosztásra épülő településrendezést megalapozó 
fejlesztési stratégiát kidolgozni, az egymás energiáit kioltó versengés helyett a térség vonzerejét növelő, 
szinergikus hatású együttműködéseket ösztönözni a területkínálatok vonatkozásában (is). A városok 
területkínálatának összehangolását a megye, illetve régióhatáron túl is ösztönözni szükséges. 

1.1.4.11 Városias települési térség területén törekedni kell a kompakt településtestek megőrzésére, kerülni kell a 
nagy összefüggő új kertvárosias területek kijelölését. Zöldmezős lakóterület-fejlesztések helyett meglévő 
lakóterületek minőségi fejlesztését, funkcionális gazdagítását indokolt ösztönözni. Korszerű, 
jövedelemtermelő turisztikai célra kevésbé alkalmas hétvégi házas üdülőterületek esetében lakóterületi 
célú használatváltás lehetőségének mérlegelése indokolt. 

1.1.4.12 A települési zöldfelületeket is koncentráltan, illetve hálózatba szervezve (rekreációs folyosókat 
kialakítva), elsősorban közcélú zöldfelületek formájában javasolt fejleszteni. A fasorok fejlesztését a 
települési infrastruktúrafejlesztés szerves részének javasolt tekinteni és ennek megfelelő súllyal 
szerepeltetni a településrendezési tervekben, építésszabályozásban. A városi zöldfelület-hálózatot 
javasolt bekapcsolni a térségi rekreációs-turisztikai hálózatokba. Indokolt az elsődlegesen rekreációs 
funkciójú kerékpárút-hálózati elemek és a zöldfelület-hálózat összehangolt fejlesztése.  

1.1.5. Vízgazdálkodási térség 
A településrendezési tervek és a helyi építési előírások érvényesítették az alábbi ajánlásokat. 

1.1.5.1 A folyók árterein és azzal határos területeken célszerű biztosítani az ártéri tájgazdálkodás alapfeltételeit, 
összehangolva a természetvédelmi és ökológiai követelményekkel. 

1.1.5.3 Javasolt megvizsgálni a jelentősebb állóvizek, meglévő és tervezett főcsatornák többcélú 
hasznosításának lehetőségeit, feltételeit, figyelembe véve az adott állóvíz, főcsatorna elsődleges 
rendeltetését és a környező terület jellegét (pl. természetvédelmi területek). Amennyiben lehetőség van 
többcélú hasznosításra, úgy annak településrendezési feltételeit javasolt megteremteni a szabályozás 
során. 
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1.1.5.4 Az árvízi tározók építésénél, kivitelezésénél – a korábbi terveknek megfelelően – javasolt megvizsgálni 
az állandó tározás lehetőségét. 

1.1.5.5 A településrendezés során javasolt a meglévő csatornák vízgazdálkodási területfelhasználási egységként 
történő szabályozása, és egyértelmű jelölése, lehetőséget teremtve ezzel az állandó tarozásra, a 
kiegyensúlyozott vízháztartás megteremtésére. Fokozott hangsúlyt javasolt helyezni a csatornák 
„jókarban-tartásának” településrendezési eszközökkel történő ösztönzésére. 

1.1.6. Műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények 
A településrendezési tervek és a helyi építési előírások érvényesítették az alábbi ajánlásokat. 
Kiemelt fejlesztési feladat a vasúti szállítás szerepének növelése. 

1.1.6.1 A tervezett vonalas létesítmények (közlekedési hálózat, távvezetékek, szénhidrogén szállítóvezetékek) 
nyomvonalát a meglévő vonalas létesítmények nyomvonalához célszerű igazítani, figyelembe véve a 
különböző szakágak érdekeit is. 

1.1.6.2 A zsáktelepülések második bekötésének ütemezésénél, megvalósításánál elsődleges szempontként a 
közösségi közlekedési ellátottság megvalósíthatóságát indokolt szem előtt tartani. 

1.1.6.3 A fő áruszállítási tranzitirányokban indokolt elősegíteni a vasúti áruszállítás részesedésének növelését a 
vasúthálózat kapacitásának bővítésével (második vágány építése, villamosítás), valamint szolgáltatási 
színvonal emelésével (pl. iparvágány, rakodók építése stb.) Ennek megfelelően a nagyobb települések, 
illetve közlekedési csomópontoknak számító települések estén (pl. Szolnok, Karcag, Tiszafüred, Mezőtúr 
stb.) javasolt megvizsgálni a meglévő infrastruktúra, és területek alkalmasságát. 

1.1.6.4 A térségi kerékpárút-hálózat kialakításánál elsődleges cél, hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi 
nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. 

1.2 Szolnokot érintő országos és térségi övezetekre vonatkozó részletes ajánlások 
Ezek az ajánlások szabályozási tervi jellegűek, melyek a joghatályos településrendezési tervekben 
maradéktalanul érvényesülnek. 
1.2.1. Országos ökológiai hálózat térségi övezetei (Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület) 
1.2.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
1.2.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
1.2.4. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
1.2.5. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
1.2.6. Országos illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
1.2.7. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 
1.2.8. Történeti települési terület övezete 
1.2.9. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
1.2.11. Együtt tervezhető térségek övezete 
1.2.12. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
1.2.13. Nagyvízi meder övezete 
1.2.14. Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete 

1.3. Szolnokot érintő sajátos megyei térségekre vonatkozó ajánlások 
Jász-Nagykun-Szolnok megye módosított területrendezési terve – az OTrT által előírt övezeteken túl – ún. sajátos megyei 
térségeket határol le. Ezek tematikájukat tekintve jól illeszkednek a kötelező övezetek tematikájához, amennyiben a 
településrendszer alakítás és a környezetalakítás kereteit tovább finomítják, pontosítják. A sajátos megyei térségeket a 2. 
melléklet, a települések sajátos megyei térséggel való érintettségét a 3. melléklet tartalmazza. 

 

  
Szolnok a gazdaságfejlesztés központja A túrizmus-fejlesztés térsége, Szolnok kiemelt térségi 

központ 
1.3.1. A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 
A gazdaságfejlesztésben kiemelt feladat a térségi együttműködés megvalósítása. 
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1.3.1.1. A megye gazdaságának kiemelt pólusai a regionális alközpont Szolnok, illetve a megyehatáron túlnyúló 
jelentőséggel bíró Jászberény, Karcag és térségeik. 

1.3.1.2. Javasolt, hogy a Szolnok-Kecskemét regionális jelentőségű településhálózati csomópont települései, 
illetve a Hatvan-Jászberény-Gyöngyös térségi jelentőségű településhálózati csomópont és a kapcsolódó 
kisvárosok hangolják össze stratégiáikat az együtt tervezhető térségekre megfogalmazott ajánlásokkal 
összhangban. 

1.3.1.4 A gazdaságfejlesztésben kiemelten kell kezelni a tanyák hagyományos birtokközpont szerepének 
megerősítését, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését. A gazdaságfejlesztést a 
turizmusfejlesztéssel integráltan, összehangoltan a komplex tájgazdálkodás keretében kell 
megvalósítani. 

1.3.1.6. A turizmusfejlesztés és a gazdaságfejlesztés kiemelt térségei (Tisza-tó, Tiszazug) városaiban a turizmus 
szempontjait prioritásként indokolt kezelni és célszerű kerülni az olyan, a komplex tájgazdálkodáshoz és 
a helyi lakosság ellátáshoz nem kötődő gazdasági fejlesztéseket, melyek a természeti-tájképi értékeket 
illetve a turisztikai vonzerőt veszélyeztethetik. 

1.3.2. A turizmusfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 
A településrendezési tervek biztosították az ajánlásoknak megfelelő rendezési feltételeket. 

1.3.2.2 Kiemelt figyelmet kell fordítani az üdülőterületek térségi szinten összehangolt kijelölésére. Az 
üdülőterületek jó minősége érdekében ütemezett szabályozással csak akkor és akkora területen 
keletkeztessen építési jogokat a településrendezési terv, amikor és amekkora területen a minőségi 
turizmus megteremtésének és rentábilis működtetésének feltételei adottak illetve tervezhető időtávon 
belül biztosíthatók. 

1.3.2.3. A komplex tájgazdálkodás keretében fejlesztendő természet közeli szelíd turizmus a turizmusnak az a 
formája, ahol turizmus célja elsődlegesen a természeti, táji és kulturális örökségi értékek, a 
tájgazdálkodás, mint kulturális érték megismerése, a turisztikai szolgáltatások a tájgazdálkodási 
tevékenységre épülnek, a turisztikai bevételek növelése nem a turisták számának növelésére, hanem a 
magasabb fizetőképességű kereslet igényeinek kielégítésére épül. A térségbe tartozó települések 
számára elsődlegesen a folyókra és holtágakra, valamint víztározókra alapozott ártéri gazdálkodás és 
biogazdálkodás preferálása ajánlott, amely egyúttal a szelíd turizmusszámára is megfelelő környezetet 
biztosít. Lényeges továbbá a vízi turizmus helyi bázisainak, valamint a vízi turizmus kikötő bázisainak 
közösen megtervezett kialakítása. 

1.3.2.4. Az országos és a regionális jelentőségű gyógyfürdőhelyek településrendezési terveinek biztosítania kell 
a fürdőterület bővítésének lehetőségét, a fürdők környezetében a szükséges egészségügyi, wellness, 
kereskedelmi és vendéglátó szolgáltatások, valamint szálláshelyek elhelyezését. A fejlesztést 
ellehetetlenítő, veszélyeztető egyéb területhasználatokat a turisztikai szolgáltatások térségében kerülni 
kell. 

1.3.2.5. A városi turizmus kiemelt térségi központjai: Szolnok, megyei szintű szervező központ; kapuja), 
Kisújszállás, Túrkeve és Mezőtúr (további kapcsolódás: a Körös túlpartján fekvő Békés megyei Szarvas). 
A városfüzér egymásra épülő, egymást kiegészítő programelemekből álló turisztikai csomag 
összeállításával válhat turisztikai célponttá, ezért a „városfüzér” számára ajánlott a turisztikai kínálat, 
illetve vonzerő közösen felépített és fenntartott fejlesztése, közösen megalkotott és elfogadott 
területfejlesztési program alapján. Ezen belül a városok közötti kerékpárút és kapcsolódó infrastruktúra 
kiépítése kiemelt prioritást kell, hogy kapjon. 

1.3.2.6. A városi turizmus városait felfűző kerékpárúthoz kapcsolódó szolgáltatási háttér(pihenőhelyek, 
esőbeállók, kölcsönző és szerviz kapacitás, szálláshelyek, vendéglátás stb.) kialakításába a városokat 
övező tanyavilág is bevonandó, különösen a csatornák, erek, halastavak kitüntetett pontjainak 
térségében. Ennek településrendezési feltételeit biztosítani szükséges. 

  
Védett természeti területek Szolnokon és környékén NATURA 2000 madárvédelmi területek 

1.3.4. Védett természeti területek 
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Az ajánlások többsége rendezési jellegű, illetve környezet és természetvédelmi feladatokat 
tartalmaz. A településrendezési tervek biztosították az ajánlásoknak megfelelő rendezési 
feltételeket. 

1.3.4.1. Védett természeti terület övezete a már védelem alatt álló és védelemre tervezett természeti területek. 
1.3.4.2. A védett és védelemre tervezett természeti területek övezetében alkalmazni kell a - térségi előírások 

mellett a védett terület kezelési tervében rögzített szabályokat is. 
1.3.4.3. Fokozottan védett természeti területre vonatkozó ajánlások:  

a) Új épület létesítése nem javasolt. A meglévő épületeket a helyi építészeti hagyományoknak 
megfelelően javasolt felújítani. Az épületek természetvédelmi fenntartási, oktatási, kutatási, 
bemutatási ökoturisztikai célú hasznosítása célszerű 

b) Turisztikai létesítmények (pihenőhely, turistaút, stb.) a kezelési terv szerint létesíthetők; 
c) Új hírközlési, távközlési magasépítmények, elektromos légvezetékek, új közutak létesítése nem 

javasolt; 
d). Az erdők kezelése a természetvédelmi kezelési terv és az azzal összhangban lévő körzeti erdőterv 

szerint történhet, amelynek célja az önfenntartó természetes erdőtársulások kialakítása illetve 
fenntartása; 

e) A gyepterületek fenntartását biztosítani kell; 
f) A területen szántó, gyümölcsös, szőlő, kertművelés fenntartása nem javasolt; 
g) A mocsaras, vízállásos területek vizes élőhelyeit érintetlenül meg kell hagyni. 

1.3.4.6. Fogadóközpont, kirándulóközpont csak ott létesíthető, ahol arra a kezelési terv lehetőséget ad. 
1.3.4.7. A fogadóközpontok, kirándulóközpontok területén a turizmus fogadásához, a szabadidő kulturált 

eltöltéséhez, a védett területek bemutatásához, fenntartásához és a kutatáshoz kapcsolódó épületek 
alakíthatók ki. 

1.3.4.8. Kezelt területeken: 
a) a településtől különálló beépítésre szánt területet csak a természeti területek fenntartása, 

bemutatása, kutatása céljából az azokhoz kapcsolódó ökoturisztikai célból javasolt kijelölni, 
b) külterületen meglévő épületek turisztikai, oktatási, kutatási, bemutatási, vadgazdálkodási, 

erdőgazdasági, vízgazdálkodási és mezőgazdasági céllal hasznosíthatóak; 
c) beépítésre nem szánt területeken új épületek kialakítása csak a már meglévő majorok, tanyák 

területén illetve a nagy (min. 30 ha) összefüggő legelők fenntartása érdekében javasolt; 
d) az erdőterületek elsődleges rendeltetése a természetvédelem, de a kirándulóhelyek 

kirándulóközpontok, környezetében biztosítani kell az egészségügyi, szociális, turisztikai 
másodlagos rendeltetés érvényre juttatását is. 

 

1.3.5. Natura 2000 védelmi területek 
1.3.5.1. A Natura 2000 területeken az OTrT ökológiai 

hálózatra vonatkozó szabályaival, továbbá a 
védett természeti területekre, ökológiai 
folyosóra, tájképvédelmi övezetekre vonatkozó 
ajánlásokkal összhangban lévő és a Natura 
2000 területek védelmi céljaival összhangban 
lévő építmények létesíthetők illetve 
tevékenységek folytathatók. 

1.3.6. Kiemelten fontos érzékeny természeti területek 
1.3.6.1. Kiemelten fontos érzékeny természeti területen 

támogatni kell olyan természetkímélő 
gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, 
bevezetését, amelyek támogatással ösztönzött, 
önként vállalt korlátozások révén biztosíthatják 
az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a 
tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt 
megőrzését. 

NATURA 2000 természet-megőrzési területek  
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Szolnok közeli kiemelten érzékeny természeti területek Kiemelten fontos érzékeny természeti területek Szolnokon 

és környékén   

1.3.8. Ártéri tájgazdálkodás térség 
Az ajánlások elsősorban a helyi építési szabályzatban érvényesülnek. Az ártéri gazdálkodás 
megvalósítása azonban ezen túlmutat, és fejlesztési elhatározásokban is szerepel. 

1.3.8.1. Az ártéri tájgazdálkodás térsége a Tisza és a Körös ártéri területe. 
1.3.8.2. Mély fekvésű, potenciálisan állandó vízborítottságú területeken az ártéri halgazdálkodásnak, 
mély fekvésű, ideiglenesen víz által borított területeken az ártéri erdőgazdálkodás, gyümölcstermesztés, 

gyepgazdálkodás hagyományainak, míg a víz által nem veszélyeztetett területeken a szántóföldi és 
települési célú tevékenységeknek javasolt területet biztosítani. 

1.3.8.3. A víz által rendszeresen veszélyeztetett területeken az épületek létesítését korlátozni célszerű. 
1.3.8.4. A víz által rendszeresen veszélyeztetett településrészek, lakóházak, telephelyek áttelepítéséről lehetőség 

és szükség szerint gondoskodni kell, abban az esetben, ha a bevédés és védelem fenntartásának 
költségei meghaladják az áttelepítés költségeit. 

1.3.8.5. Árterületen, árvízi elöntéssel fenyegetett területen meg kell akadályozni a hulladék lerakását, vagy 
hulladéklerakó létesítését. 

1.3.8.6. Kiemelt programot kell biztosítani az ártéri kemény és puhafa ligeterdők rekonstrukciójára, a tájképi, 
vízgazdálkodási, természetvédelmi, erdőgazdálkodási érdekek és az ott élő lakosság gazdasági 
fejlesztési érdekeinek összehangolásával. 

  
Komplex (ártéri) tájgazdálkodás területei Szolnokon és 
környékén. 

Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség 
Szolnokon és környékén 

1.3.8.7. A hagyományok, a helyi kultúra megőrzésének érdekében elő kell segíteni a hagyományos. 
településképbe és tájba illő épületek megőrzését, felújítását. 

1.3.8.8. A holtágak rehabilitációja során az ökológiai és természetvédelmi érdekeken túl a szelíd – kerékpáros, 
lovas, vízi – turisztika infrastruktúrájának továbbépítését is biztosítani kell. 
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1.3.8.9. Az 50 hektárnál nagyobb meliorált területek adottságoknak megfelelő termelési hasznosítását be kell 
illeszteni a részletesebb tájrehabilitációs programokba. 

1.3.10. Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség 
Az ajánlások elsősorban rendezési terveken túlmutató intézkedéseket tesznek szükségessé. 

  
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által 
érintett település Szolnok 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területek a 
zölden jelölt térségek 

1.3.10.1.A térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő gazdálkodásra 
alkalmas termőföldek védelme érdekében a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületekre meghatározott 
ajánlásokat kell alkalmazni. 

1.3.11. Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település 
Az ajánlás a rendezési terveket érinti. Az I. és II. osztályú kataszterbe tartozó mezőgazdasági 
területeken a településrendezési tervek nem terveznek beépítésre szánt terülteket. 

1.3.11.1 Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter területével érintett település településrendezési tervének 
készítése során figyelembe kell venni, hogy az OTrT 8.§ (2) bekezdése szerint a kataszter I. és II. 
osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

1.3.13. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 
Az ajánlás a rendezési terveket érinti. A helyi építési szabályzatban előírásként szerepel a 
szálerőművek elhelyezhetőségének szabályozása. 

1.3.13.1.A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark létesítése 
a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
b) védett természeti területen, 
c) Natura 2000 területen, 
d) erdőterületen, erdőtelepítésre alkalmas területen 
e) országos jelentőségű tájképvédelmi területen 
f) világörökségi területen, történeti település településkép-védelmi területén, 
g) pusztai tájgazdálkodás térségében, 
h) repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
i) települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül 
nem javasolt. 
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5.3 A 2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY 7-8.§ ELŐÍRÁSAINAK TELJESÜLÉSE A 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKBEN 
 

A törvény 7.§ előírásai szerint:  
„(1) Az Országos Erdőállományi Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési 

eszközökben legalább 95%-ban erdő terülte területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra hálózatok erdőterülten 
áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés 
működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények 
helyezhetők el.” 

Az alábbiakban bemutatjuk a meglévő erdőterültek és a településszerkezeti tervben tervezet 
erdőterültek viszonyát. (A meglévő erdők területe 1508.63 ha, a településszerkezeti tervben erdőként 
nem jelelt meglévő erdők területe75.48ha) 
 

 

 

A meglévő 
erdőterültek 95 
%-át a település-
szerkezeti terv 
erdőterületnek 
jelöli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A meglévő 
erdőterültek és a 
tervezett erdők 
viszonya 

 

A 7.§ (2) bekezdése a konkrét használatra és építésre vonatkozik, annak településrendezési 
következményei nincsenek. 
A törvény 8.§ előírásai szerint:  

„(1) Borvidéki település szőlő termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – különleges 
mezőgazdasági üzemi terülte kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.” 

Szolnok nem borvidéki település. 
„(2) Az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - különleges 

mezőgazdasági üzemi területe kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.” 
Az ábra bemutatja az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészletek és a települési terület viszonyát. A földrészletet nem érinti beépítésre szánt terület. 
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Országos Gyümölcs 
Termőhelyi Kataszter I-II. 
osztályú területeinek és a 
települési terültek 
(belterület + külterületi 
beépítésre szánt terület) 
viszonya 

Az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I-II. osztályú területe Szolnok közigazgatási területén 
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6. AZ ÉTV.7.§ ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 
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Az alábbiakban az Étv7.§-ában meghatározott követelményeknek való településszerkezeti megfelelést 
vizsgáljuk a paragrafus egyes bekezdései mentén. A településrendezésnek csak egyik eleme a 
településtervezés, ezért az alábbiakban idézett követelmények csak akkor képesek maradéktalanul 
megvalósulni, ha a rendezés egyéb összetevőiben (mint a közigazgatásban, a fejlesztési 
beavatkozásokban, a városgazdálkodásban) egyaránt képesek hatni, illetve érvényesülni. 
A többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ 
(1) bekezdése kimondja, hogy 
„A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének, és a település 
versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű 
környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdek 
összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az 
erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése”  

(2) bekezdés kimondja, hogy 
„A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni 

„a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét,” 
Szolnok népessége a tíz évvel ezelőtti vizsgálati állapothoz mérve romlott. Vitalitási indexe 
kedvezőtlenebb lett. Ennek következtében előtérbe került a fiatalok megtartásának, 
betelepítésének programja. Ezt a célt szolgálja, hogy a Mester úti volt laktanya telkének jelentős 
része, a fiatalok számára építendő szociális lakásokat befogadó lakóterület lesz. Ezt a célt szolgálja 
a Széchenyi városrész települési környezetének javítása, a közösségi területek rendezése is. A 
város fiatal népességének jelentős hányada itt lakik. A város lakóterületének kihasználtsága miatt 
is fontos a lakóterület népességének, ezen belül is a fiatalok megtartás.  
A város népessége az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. A távlati cél a jelenlegi 
lakónépesség körüli szám (kerekítve 72 000) megtartás. Az újonnan kijelölt lakóterületek a 
minőségi lakásfejlesztést szolgálják.  
„b) a népesség fizikai, szellemi, lelki igényit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos 
személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és üdülés, valamint a civil szervezetek, 
egyházak működési feltételeinek lehetőségeire,” 
A teljes körű felülvizsgálat keretében, összhangban a jóváhagyott hosszútávú fejlesztési 
koncepcióval és az integrált városfejlesztési stratégiával, a javasolt tervi megoldások lehetővé 
teszik a belváros intézményi ellátottságának fejlesztését, a városrészközpontok, valamint a 
vonzáskörzet népességének kereskedelmi ellátottságát is javító városi fogadóterületek, 
városkapuk kiépítését.  
A városrészek mai rekreációs területi ellátottsága egyenetlen, akárcsak a városrészek zöldfelületi 
ellátottsága. Ezen kíván javítani a terv, amikor újabb rekreációs területet nyit a Milléri csatorna 
környékén. A korábban idetelepült szabadidőközpont, lovarda és agyaggalamb lövészet 
környékének kibővítésével városrészi, de városi szintű további, pihenési célokat szolgáló (sport, 
üdülő, állatkerti) létesítmények számára jelöl ki területeket.  
A MÁV sporttelep továbbfejlesztését, átépítését határozta el az IVS. Regionális testnevelési és 
sportközpont, valamint strand és egészségügyi központ fog épülni. Ennek megfelelően a 
településrendezési tervi felülvizsgálat során a központok környezetének rendezésére, valamint a 
környezetbeilleszkedő építés szabályozására tettünk javaslatot  
A Tiszaliget rekreációs funkciója erősödni fog, ha sikerül a termál és sportközpont kiépítése, a 
meglévő sportterületek felújítása. A Belváros és a Tiszaliget gyalogos és kerékpáros 
összekapcsolását megteremtette az új gyalogos és kerékpáros Tisza híd. 
A Belváros gyalogos közterületeinek bővítése rendezési cél. Ezért a terv a Szapáry út részbeni 
gyalogosítását tervezi, és ezzel a Belvárost behálózó gépjárműforgalomtól mentes közösségi terek 
rendszerének kiépítését segíti elő. E területek, akár az elmúlt évben megvalósított Kossuth téri 
gyalogos fórum a közösségi összejövetelek színhelye lesz és segíteni fogja a civilszervezetek 
szerepének növekedését, a városhoz való tartozás érzésének erősítését. 
A vizsgálati anyagban kimutattuk a város vizuális fejlesztésre szoruló területeit, pontjait. E területek 
a rendezési beavatkozások színhelyei, ahol a szabályozási tervben fokozott gondot fordítottunk a 
környezeti elemek szabályozására.  
A településekben az egyházak működési feltételei biztosítottak. Minden városrészben van egy, 
illetve több felekezet esetén kettő vagy három templom is. A templomok általában a 
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városrészközpontok meghatározó építészeti elemei lehetnek. Törekedtünk arra, hogy a közösségi 
terek központi épületeivé váljanak. 
„c) a helyi lakosság identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának 
megőrzését,” 
A településrendezési tervekben kiemelt feladat volt a helyi lakosság identitását erősítő környezeti 
feltétételek rendezési eszközökkel való javítása. Ennek érdekében törekedtünk az összefüggő 
gyalogos utcák, terek rendszerének kialakítására, melyek a közösségi élet fórumai lehetnek. 
Az alátámasztó munkarészek önálló fejezete foglakozik a települések épített örökségével, a 
régészeti és építészeti értékek megőrzésével. A tájrendezési fejezet pedig a tájképi értékekre hívja 
fel a figyelmet. A településrendezési terveken, mind a településszerkezeti tervlapon, mind a 
szabályozási tervlapokon jelöltük a védelem objektumait. A Szapáry út e tekintetben kitüntetett 
jelentőségű, mert számos értékes szecessziós épülettel rendelkezik. Ezért is fontos, az út 
közösségi célú átépítése, hogy az a város humanizált területeinek részévé váljon, mert mind a 
városlakók, mind az idegenforgalom számára növelni fogja a város presztízsét. 
„d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új 
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a 
közműellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és-
kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását,” 
A településrendezési tervek felülvizsgálata során a felsorolt összes követelménnyel számoltunk. 
Az alátámasztó munkarészek ezt a komplex szemléletet tükrözik. 
A helyi gazdaság fellendítése érdekében újabb gazdasági területek kijelölését javasoltuk, a 
belterület alulhasznosított területein (pl. MÁV területeken). A külterületeken újabb gazdasági 
területek kijelölésére is sor került, új munkahelyek teremtése érdekében. 
Szolnok közműellátottsága csaknem teljes, Az alátámasztó munkarészek bemutatják az új 
fejlesztési területek közműellátottságának feltételeit és megoldását.  
„e) a helyi társadalmi-gazdasági infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését,” 
A fejlesztési koncepció és az IVS erre a követelményre fejlesztési feladatokat, programokat 
irányozott elő. A településrendezési tervek felülvizsgálata során a környezeti, az intézményi 
ellátottsági egyenlőtlenségek enyhítésére törekedtünk, amikor környezeti színvonalbeli 
különbségek felszámolására irányuló szabályozási tervi megoldások és előírások születtek. 
Ilyenek a Törteli utca és a Tüzér utcai erősen szlömös területek átépítésének, felszámolásának 
rendezési elhatározásai. A városrészek intézményellátottságának különbségeit a szükséges 
területek biztosításával és megfelelő övezeti besorolásokkal teremtették meg a településrendezési 
tervek.  
„f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását,” 
A közlekedési hálózatok fejlesztésénél különös gondot fordítottunk arra, hogy a közlekedés a 
tervezési távlatban a lehető legkisebb kényszerrel, azaz a lehető legrövidebb úton 
bonyolódhasson. Ezért tettünk javaslatot a gyűrűs városszerkezet kialakítására, hogy a 
munkahelyek illetve a külső városrészek felesleges utak megtétele nélkül, a belső városrészek 
zavarása nélkül, jól megközelíthetők legyenek. Az M4-es autópálya építése esetén a mai 4. 
számú országos főút városi forgalom lebonyolítására a mainál jobban igénybevehető lesz. 
Távlatban további két Tisza híd építését javasolja a terv. A két híd megépítése a gyűrűs 
városszerkezet kialakításának feltétele. 
Szolnok belterülete geometriailag nem alkot tömör egységet, erősen tagolt. Az említett gyűrűs 
úthálózat mellett további, külső városrészeket felfűző úthálózatra is szükség lesz. Ezt az igényt 
szolgálja a Thököly út melletti volt laktanya területén átvezetendő külső gyűrű, mely a Széchenyi 
lakóterületet fogja összekötni az észak – nyugati városrész gazdasági területeivel. Ugyancsak 
javítani fogja az Alcsi-szigeti üdülőterület elszigeteltségét, ha déli csatlakozást kap a mai 442 
számú országos főúttal a vízparti körút. 
Fontos közlekedésfejlesztési igény a gazdasági területek és az országos közlekedési hálózatok 
kapcsolatának javítása. Ennek érdekében szükséges a Körösi út meghosszabbítását és a 4. 
számú főúttal kétszintes csomópont építését előirányozni. Ugyancsak ezt a célt szolgálná a Körösi 
út és a jelenlegi 32. számú országos főút Barázda utcán át történő összekötése. 
A gazdasági területek külső megközelítést szolgáló újonnan tervezet utak a város belső 
területeinek teherforgalomtól való mentesítését szolgálják. 
A közlekedési hálózatok fejlesztésére vonatkozó további javaslatok részletezését az alátámasztó 
munkarészek közlekedés fejezete tartalmazza. 
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Az újrahasznosított MÁV területeket feltáró utak elősegítik a várostestbe ékelődő közlekedési 
utakkal nem megközelíthető területek feltárását, a zárványterületek beszűkülését. 
„g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit,” 
Az egészséges lakókörülmények kialakítása és a népesség biztonságának javítása érdekében a 
tervezett beavatkozások többirányúak: 
-- A közlekedési hálózati elemek olyan kialakítása, mely a lakóterületek mai közlekedési terhelését 

csökkenti, ugyanakkor javítja a városrészek közötti megközelítési viszonyokat a lakóterületek, 
munkahelyek város belső területeit elkerülő közlekedési kapcsolatát. Ennek érdekében tettünk 
javaslatot a gyűrűs városszerkezet továbbfejlesztésére. A gyorsforgalmi utak, különösen az M4-
es megépítésével a jelenlegi 4. sz. út szerepe változni fog. Jobban igénybevehető lesz a városi 
belső forgalom számára. A gyűrűs szerkezet fontos elemei a tervezett keleti és a Csáklya utcai 
Tisza-hidak. A tervezett szerkezettel tehermentesíthető lesz a Belváros, azon belül az Ady 
Endre út, és végső soron a Szántó körút, mely nagykiterjedésű lakóterületeket vág ketté, 
továbbá csökkeni fog az Alcsi városrészben a Városmajor utcai lakóterületek zavaró forgalma 
is. 

-- A meglévő és tervezett lakóterületek, amennyiben gazdasági területekkel határosak, a 
településszerkezeti terv és szabályozási terv védőfásítást, illetve véderdősáv kijelölését 
tartalmazza.  

-- Új lakóterületeket minden esetben olyan helyen jelöltünk ki, ahol a környezeti  adottságok 
kedvezőek. Ilyenek az Alcsi városrész keleti, természet közeli területei, a Mester úti laktanya ma 
még beépítetlen telekrésze, Széchenyi városrésztől északra az erdőterületekhez csatlakozóan, 
valamint a Szandaszőlős tömbbelsői és a 442 sz. főúttól keletre eső volt kiskerti területek, 
valamint a Tisza irányú bővítési területek. 

-- Az új gazdasági területek kijelölésénél már korábban is szempont volt, hogy a környezetet 
szennyező, terhelő ipari telephelyeket az uralkodó északi – nyugati széljárás miatt a város 
belterületének déli részén kell kijelölni. Az északkeleti, ma még nagyrészt beépítetlen, de 
gazdasági célokra kijelölt területekre csak környezetet nem szennyező tevékenységeket 
szabad telepíteni. A felülvizsgálat és a részmódosítások során is ezt az elvet követtük és 
javasoltuk a szabályozásban megvalósítani.  

-- A MÁV területek hasznosítása során, azok különleges közlekedési építési övezetbe sorolásánál 
figyelembe vettük a környező lakóterületek egészségügyi, környezetvédelmi szempontjait. A 
módosításokkal a környezeti terhelés összességében nem növekszik. A P+R parkoló kijelölése 
miatt szükséges a lakóterület felé védőzöld kijelölése. Valamint javasoljuk, hogy hanggátló fal 
épüljön a parkoló határán a lakóterület felé. A lakosság munkaellátottságát, az egészséges 
munkakörülmények megteremtését a MÁV területek gazdasági célú hasznosítása segíteni 
fogja.  

„h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és 
régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet 
látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintet t 
telkek szabályos beépítését ne akadályozza,” 
Az alátámasztó munkarészek önálló fejezete foglakozik a települések épített örökségével, a 
régészeti és építészeti értékek megőrzésével. A tájrendezési fejezet pedig a tájképi értékekre hívja 
fel a figyelmet. A településrendezési terveken, mind a településszerkezeti tervlapon, mind a 
szabályozási tervlapokon jelöltük a védelem objektumait. A Szapáry út e tekintetben kitüntetett 
jelentőségű, mert számos értékes szecessziós épülettel rendelkezik. Ezért is fontos, az út 
közösségi célú átépítése, hogy az a város humanizált területeinek részévé váljon, mert mind a 
városlakók, mind az idegenforgalom számára növelni fogja a város presztízsét. 
„i) a környezet-, a természetvédelem- és a tájvédelem szempontjait”, 
„j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a 
levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,” 
Az alátámasztó munkarészek két fejezete foglalkozik a környezetvédelemmel és a természeti táji 
értékek védelmével. 
A Tisza a város sajátos természeti, táji, városképi értéke. Kevés város büszkélkedhet azzal, hogy 
a természeti környezet a város legbelsőbb területeivel közvetlen érintkezik. A terv ennek 
kihasználására és megőrzésére törekedett. Régi szándék, hogy a Tisza árvizektől nem 
mentesített, vagy csak részben mentesített területeit eredeti állapotukban meg kell őrizni, illetve 
csak megkímélt módon, a természeti, táji értékek megtartása mellett szabad rekreációs célokra 
igénybe venni. A Szandai rét eredetileg csak rekreációs célokat szolgált volna. A bevásárlóközpont 
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idetelepítésével ez a nagyvonalú törekvés sérült. A bevásárló központ melletti még nem beépített, 
önkormányzati területet a terv csak rekreációs célra jelöli. A HM sport repülőtér jelenlegi funkciója 
még fenntartja a távlati lehetőségeket. Ez lehet a város jövőbeni nagy rendezvényi területe, ahol 
minimális beépítettség mellett a környezeti feltételek, a szabadidős tevékenységek betelepítésére 
is kedvezőek. Ez esetben is alapkövetelmény kell, hogy maradjon a természeti és táji környezet 
sértetlen megőrzése. A jelen terv a sportrepülőtér hosszútávú fennmaradásával számolt. 
A város közigazgatási területén halad át távlatban az M4 autópálya, mely a város jobb külső 
megközelíthetőségének és ezzel gazdasági fejlődésének alapfeltétele. A nyomvonal azonban az 
alföldi táj egy jellegzetes darabját szeli át és ezzel átalakítja annak értékeit is. A város felöl 
összefüggő, autópályát követő fásítást javaslunk előírni, elsősorban az északi lakóterületeket érő 
levegőszennyeződés elleni védelem érdekében. Az autópályáról feltáruló alföldi táj látványát az 
északi oldal szaggatott fásításával lehetővé kell tenni. 
Szolnok beépítet területeit porszennyezés éri a mezőgazdasági területek felöl. Ezért irányoztunk 
elő a belterület, illetve a külterületek beépítésre szánt területei körül védőfásítást. Ez egyben a 
klíma javítását is szolgálni fogja. 
A városban kevés a parkosított zöldfelület. Az utóbbi években a beépített területek a belterületen 
belül növekedtek és a zöldfelületek, sportterületek csökkentek. Ennek ellensúlyozására, a 
fenntartási, városüzemeltetési problémák mellett is, újabb zöldfelületek kijelölését javasoljuk, 
amelyek szintén a helyi klímaviszonyok javításához járulhatnak hozzá. Ezt a törekvést erősítheti a 
használaton kívüli MÁV területek újrahasznosítása során telepítendő zöldfelületek is. 
A fenti törekvések az élővilág védelmét is szolgálják. Törekedtünk arra, hogy a tervezett 
területfelhasználásokkal folyamatos élőhelyi láncolatok alakuljanak ki.  
„k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást,” 
A termőfölddel való takarékos gazdálkodást szolgálta, hogy külterületi termőföld, beépítésre 
szánt területté való átminősítését csak elengedhetetlenül szükséges mértékben javasoltunk. Ez 
a Milléri csatorna környéki rekreációs terület kijelölésénél, Piroskai út menti Ipari Park mintegy 
300 ha-os terület bővítésénél, és az M4 bevezető szakasza menti gazdasági terület kijelölésénél 
történt. Ezeket a zöldmezős gazdasági területi fejlesztéseket a kedvezően alakuló külső közúti 
megközelítési viszonyok generálják. A déli városrész ipari parkja betelt, az északi tervezett 
gazdasági területek helyzete kiváló az autópálya megépítésével.  
A területekkel való takarékos gazdálkodás elvét érvényesítettük azzal is, hogy a belterületi 
alulhasznosított, illetve használaton kívüli területek ésszerű felhasználására törekedtünk. A város 
belterületén mintegy 630 ha ilyen terület állt rendelkezésre, köztük a MÁV használaton kívüli 
területei, a belterületnek csaknem 16 %-át teszik ki. A településszerkezeti terv 
területfelhasználása szerint a területek felhasználása a mainál arányosabbá, a városgazdálkodás 
szempontjából ésszerűbbé vált. 
„l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét,”  
Szolnok és térsége termálvizekben gazdag. Természeti adottságokra épülő gyógyászati 
hasznosításra Szolnokon van lehetőség. Termál kutak működnek a Tisza part mentén, a belvárosi 
oldalon (a volt Damjanich uszoda telkén és a Tisza szálló telkén) és Tiszaligeten a termálstrand 
területén. A termálvizet jelenleg hasznosítja az említett szálló és a Tiszaligeti termálstrand. A 
hasznosítás kibővítését tervezi a város a Tiszaligeti termálközpont és gyógyszállók építésével. 
Itt a jelenleg működő strand épülne át élményfürdővé és kis-alapterületű, a természetes értékeket 
és a termálvizet kihasználó fürdőrészleggé. A településrendezési tervek területfelhasználása és 
építési övezeti besorolása lehetővé teszi a tervezett létesítmények elhelyezését. A szabályozási 
terv a termálközpont környékén gyógyszállók építését is lehetővé teszi (szállodák, kemping). 
„m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit,” 
Szolnokon kiemelt fontosságú honvédelmi területek vannak. A HM véleményének megfelelően 
alakítottuk a honvédelmi területek területfelhasználását. A Thököly út menti laktanya bár még HM 
kezelésben van, de a városi, illetve gazdasági célú felhasználáshoz hozzájárultak. A 
katasztrófavédelem szempontjait a közlekedési hálózat tervezett fejlesztése maradéktalanul 
érvényesíteni tudja. A városra vonatkozó vízügyi és árvízvédelmi szakvéleményt beszereztük, 
ennek figyelembevételével készítettük el az árvízvédelmi javaslatot, és ezek területfelhasználási 
és szabályozási konzekvenciáit érvényesítettük. Az árvizekkel veszélyeztetett területeken 
beépítésre szánt területeket nem jelöltünk kiilletve, ha igen, mint a Sport utca és környékén az 
építés feltételéül az árvízvédelem kiépítését jelöltük meg. 
„n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit” 



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTTDOKUMENTÁCIÓ                                                                                                          2016                              VÁTERV95 
94 

 

Szolnokon három homokbánya működik. A szénhidrogén kitermelés megszűnt, de négy 
nyilvántartott szénhidrogén bányatelek van, a Körös szénhidrogén megjelölésű kutatási terület a 
közigazgatási terület egészét lefedi. 
A bányatelkeket a településrendezési tervek különleges bánya övezetbe (Kb. jelű) sorolják. 
„o) infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását,” 
Törekedtünk a meglévő infrastrukturális adottságok, lehetőségek kihasználására. Ennek 
részleteit a közlekedési és közmű alátámasztó munkarészek kifejtik. 
A megújuló természetes erőforrások közül Szolnokon igen jók a napenergia kihasználásának 
lehetőségei. A Széchenyi városrészben a fűtőmű szoláris hőtermelésének kialakítását az IVS 
tervbe vette. Rendezési tervek ennek feltételeit szabályozási oldalról biztosítják. 
„p) a zöldfelület-, környezet, és természetkímélő fejlesztések támogatása 
A fejlesztési koncepció és az IVS kiemelten foglakozik a városi arculatfejlesztéssel, és ezen belül 
a fenntartható „Zöldváros Program” megvalósításával. A rendezési tervek ezzel összhangban 
jelölték ki a zöldfelület fejlesztés területeit, illetve a kötelező zöldfelület telepítés szabályait. 
A környezet, és természetkímélő fejlesztések a közlekedési rendszerek a már említett gyűrűs 
szerkezeti átalakítása, valamint a beépítésre szánt területek körüli beépítésmentes területek 
kijelölése, továbbá az összefüggő zöldfelületi hálózat kijelölése. 

A többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ 
(3) bekezdése kimondja, hogy 
„(2) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a 
felszíni és felszín alattivizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való 
takarékos bánás – érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:” 

„a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, 
belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni 
összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és lehetőségek szerinti 
figyelembevételével,” 
Az alátámasztó munkarészek részletesen foglalkoznak az árvíz, a belvíz és a csapadékvíz 
elvezetés problémáival. A csapadékvíz részbeni összegyűjtésére és helyben tartására helyi építési 
szabályozás keretében előírást javasoltunk rögzíteni. Az előírás normatív módon javasolja a 
csapadékvizek hasznosítási kötelezettségét előírni. 
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet,” 
A biológiai aktivitás értéket a településszerkezeti terv változási lapja alapján számítottuk. Részletes 
adatokat a tájrendezési fejezet 8.1.7 alfejezete tartalmazza. Az újonnan tervezett erdők pótolni 
tudják az újonnan kijelölt gazdasági területek miatti veszteségeket. 

Biológiai aktivitásérték 
a joghatályos terv szerint:  
4,204 

a 2015 évi felülvizsgálat és 
módosítás szerint: 
4,207 

 

„c) A települések beépítésre szánt területinek összességét, ott ahol az fizikailag lehetséges, beépítésre nem 
szánt terültekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében,” 
A belterület és a belterülethez csatlakozó beépítésre szánt területek körül a szabályozási terv 200 
m-es beépítésmentes gyűrűt jelöl, melyre vonatkozó előírásokat is tartalmaz a helyi építési 
szabályzat.  
„d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a 
termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-területek 
jelölhetők ki,” 
A korábbiakban már ismertettük, hogy három külterületi beépítésre szánt terület bővítésére kerül 
sor összesen mintegy 390 ha kiterjedéssel. A jóváhagyott Fejlesztési Koncepció és az IVS e 
terülteken a fejlesztéseket már elhatározta. Ezekkel összhangban jelölik a településrendezési 
tervek az új beépítésre szánt területeket. A tervezett beépítésre szánt terület jogosságát az adja, 
hogy a rendeltetésre álló gazdasági és rekreációs célú területek már beteltek. Az új munkahelyek 
teremtése kiemelt fejlesztési cél, és emiatt szükséges új gazdasági területek kijelölése. Az 
igénybeveendő területeken a mezőgazdasági területek termőképessége gyengébb minőségű.  
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A belterület + a külterületi beépítésre szánt területek és a külterületi beépítésmentes övezet viszonya a 
módosítással nem változott  

„e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra 
a település már beépítésre kijelölt terültén belül nincs megfelelő terület.” 
A gazdasági terültek fejlesztése Szolnok fejlesztése szempontjából kiemelt feladat. A 
Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia jelentős 
területfejlesztéseket határozott el. A településrendezési tervek arra törekedtek, hogy a területek 
igénybevétele ütemezetten történjen meg, azaz mindkét újonnan kijelölt gazdasági terülten 
meghatározta a beépítés irányát. 
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7. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS IVS-EL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
  



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTTDOKUMENTÁCIÓ                                                                                                          2016                              VÁTERV95 
97 

 

 

7.1 SZOLNOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELHATÁROZÁSAIVAL VALÓ ÖSSZHANG 
 

A hosszútávú fejlesztési koncepciót a város képviselőtestülete 2014-ben 2015/2014.(IX.25,) számú 
közgyűlési határozatával hagyta jóvá. A koncepció tíz főirányt határozott meg. A főirányok alatt stratégiai 
célokat, részcélokat és intézkedési csoportokat jelölt meg. A melléklet táblázat a hosszútávú fejlesztési 
koncepció célpiramisát mutatja be, kiemelve a rendezést érintő intézkedési csoportokat. Az alábbiakban 
az egyes intézkedési csoportokat bemutatva kapcsolódási pontokat kerestünk a településrendezési tervek 
felülvizsgálatához.  
„V1 Stratégiai cél: A népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés erősítése.” 

„1. Foglalkoztatási lehetőségek bővítése. Ebbe tartozó intézkedési csoport 
-- a munkahelyek számának és minőségi választékának bővítése.” 

A településrendezési tervek feladata az új munkahelyek megteremtéséhez szükséges területi 
és infrastrukturális rendezési-szabályozási feltételek megteremtése. Azaz új gazdasági területek 
kijelölése, illetve a meglévő, kihasználatlan belterületi zárványterültek felhasználásnak 
elősegítése területfelhasználási átsorolásokkal, illetve új közlekedési hálózatok kijelölésével. 
A joghatályos településrendezési tervekhez képest a fejlesztési koncepció elhatározásaival 
összhangban kerül sor két jelentősebb új gazdasági terület kijelölésére: 
-- a Déli városrészben a Szolnoki Ipari Park területének, mintegy 300 ha-os nyugati irányú 

bővítésére; 
-- A Széchenyi városrészben a Thököly út mellett az épülő M4-es autópálya városi bevezető 

szakasza mellett, mintegy 40 ha-os terület kijelölésével. 
A Déli városrészben elhatározott bővítés rendezési feladatainak végrehajtására már 2007-ben 
elkészült egy szabályozási terv, mely részletesen tartalmazta a területfelhasználás, az építési 
övezeti és övezeti besorolásokat, az építés szabályait,a közlekedési feltárás és külső 
közlekedési kapcsolatok rendszerét. A szabályozási terv annak idején nem került jóváhagyásra, 
a terület-megszerzési nehézségek miatt. Napjainkra megoldódni látszanak a korábbi 
nehézségek, ezért a 2007-ben elkészült szabályozási terv a jelen felülvizsgálat keretében 
beemelhető a településszerkezeti tervbe, mind a szabályozási tervbe, mind a helyi építési 
szabályzatba. 
A Széchényi városrészben előirányzott fejlesztés előkészítése az előzőnél hosszadalmasabb 
lesz, mert a területet több tulajdonos birtokolja. A megegyezés feltételeinek tisztázásáig 
változtatási tilalom telepítését javasoljuk a területre, azzal, hogy a településszerkezeti tervben 
kijelölésre kerül a gazdasági terület. A gazdasági terület külső kapcsolatait, valamint belső 
feltáró utjainak nyomvonalát, valamint az építési telkek kijelölését és az építés szabályait 
szabályozási terv készítésével kell tisztázni és rögzíteni. 

„2. Környezetminőség javítása” Ebbe tartozó intézkedési csoportok: 
-- légszennyezettség csökkentése, 
-- klímaváltozás hatásainak mérséklése, 
-- közösségi és kerékpáros közlekedés fejlesztésével és az elkerülő utak építésével a közúti gépkocsi 

forgalom mérséklése, 
-- összefüggő gyalogos tér és utcahálózat kialakítása, 
-- a városkép javítása, a közterültek rendezettségének javítása.” 

A felsorolt intézkedési csoportokból számos rendezési feladat adódik, illetve közvetlen érintik a 
településrendezési terveket. A felsorolt feladatokból következik a közlekedési hálózat olyan 
kialakítása, szabályozása, mely mellett a belső városrészeket kevésbé terheli a gépkocsi 
forgalom. A joghatályos tervben szereplő megoldások ezt a célt szolgálják. Ezen módosítani, 
csak egy helyen kell. A déli iparterület nyugati irányú bővítéséhez hozzátartozik, hogy a 
keletkező teherforgalom, a várost elkerülve csatlakozhasson a 4. sz. főúthoz. Ennek érdekében 
a településrendezési tervek a Piroskai út meghosszabbításában jelöl egy gyűjtőutat, mely a 4. 
sz. úthoz, még a városba érkezés előtt, körforgalmi csomóponttal csatlakozik. Ez az út tudja 
majd összegyűjteni a mintegy 300 ha kiterjedésű gazdasági terület belső feltáró útjainak 
forgalmát. 
A belső városrészek gépkocsi forgalmának környezeti terhelését a joghatályos terven is rögzített 
gyűrűs szerkezet tudja enyhíteni.  
Az Alcsi szigeti üdülőterületből lakóterületbe való átsoroláshoz tartozik, hogy a bevásárló 
központ megközelítését az új lakóterület felöl javítani kell, azaz a kényszerűen hosszabb 
megközelítést rövidíteni kell. Ezért javasoltuk a Vízparti krt. kapcsolatát a 4. sz. főúttal.  



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTTDOKUMENTÁCIÓ                                                                                                          2016                              VÁTERV95 
98 

 

A településrendezési tervekben a gyalogos tér és úthálózat összefüggő rendszerét a joghatályos 
terv tartalmazza. Újabb gyalogos felületek kijelölésére nincs szükség, mert a szabályozási 
terven jelölt gyalogos utcák és terek a fejlesztési koncepcióban kitűzött fejlesztési célt szolgálni 
tudják. Ezzel szorosan összefügg a városkép javítása és a közterületek rendezettségének 
célkitűzése. Ezt a célt a rendezési tervekben megjelenő elhatározások végrehajtása tudja 
szolgálni. 

„4. A városi szolgáltatások körének szélesítése: 
-- a sportolási és rekreációs lehetőségek bővítése” 

A Véső utca és környékét, a MÁV sportterületet az IVS akcióterületként jelöli, ahol Regionális 
testnevelési központ, Strand és gyógyászati központ, valamint a Küzdősportok számára, a 
korábbi sportterület átépítésével. A fejlesztés már középtávon megvalósulna. A fejlesztési 
elhatározásból rendezési, településrendezési feladatok is következnek. A Vésőutcával 
párhuzamosan új utcát kell kiszabályozni a sportközpont jobb megközelíthetősége érdekében. 
További feladat a sportterületen belüli építési előírások meghatározása, valamint közterületi 
parkoló területek kijelölése. A jelen módosítások keretében erre sor került. 

„5. A lakhatási lehetőségek javítása 
-- a fiatalok lakáshoz való juttatása” 

A Mester úti volt laktanya átépítése, lakóterületi hasznosítása az IVS-.ben, mint akcióterület 
szerepel. A joghatályos településrendezési tervek a Mester úti laktanya területén az ehhez 
szükséges rendezési szabályokat, közterületi szabályozásokat tartalmazzák. A tervek további 
tartalék területeket is kijelöltek, ahol kertvárosias lakóterületek kialakíthatók, ha már a jelenlegi 
belterületi fejlesztési lehetőségek kimerültek.  

 

„V2 Esélyegyenlőség javítása” 
„1. Az idősek integrálása, illetve az idősgondozás növekvő igényeinek kielégítése: 

-- a bentlakásos nyugdíjasházas idősgondozás bővítése” 
A joghatályos településrendezési tervek területfelhasználása és építési övezeti besorolása 
lehetővé teszi a fejlesztési cél és az IVS-ben elhatározott középtávú fejlesztési feladatok 
megvalósítását. 
 

„V3 Munkahelyteremtés és a gazdaság versenyképességének növelése 
3. Gazdasági infrastruktúra fejlesztése  

-- Ipari Parkok, iparterületek, logisztikai központok infrastruktúrájának fejlesztése” 
A joghatályos településrendezési tervekben rendezési oldalról biztosítottak a felsorolt gazdasági 
központok kiépítésének lehetősége. A már említett két újonnan kijelölt gazdasági terület a 
fejlesztés lehetőségét erősíti.  

„4. A gazdaság versenyképességének fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel 
-- az M4 autópálya építésének szorgalmazása 
-- az M8 autópálya építésének szorgalmazása 
-- az autópálya-kapcsolatok kapacitásának növelése, korszerűsítése 
-- a térségi közúti és kerékpáros-hálózatok fejlesztése” 

Az autópályák nyomvonalát és szükséges területeket a joghatályos szabályozási terv jelöli. 
Az autópályák városi kapcsolatainál a kialakított szabályozási területek lehetővé teszik a 
kapacitások bővítését. 
A térségi közúti kapcsolatoknak és kerékpárutaknak nyomvonalát a településszerkezeti terv, a 
szükséges szabályozási területeket a szabályozási terv jelöli. 

„V4 Városi arculatépítés, környezetfejlesztés és ökonomikus területgazdálkodás 
2. Ökonomikus területgazdálkodás érvényesítése 

-- az alulhasznosított és használaton kívüli belterületi ingatlanok hatékony felhasználása 
-- a további belterületi bővítés elkerülése” 

Az alulhasznosított területek felhasználását a joghatályos településrendezési tervek is 
előirányozták. Ilyen területek az Észak-nyugati városrészben a nagykiterjedésű mezőgazdasági 
művelés alatt álló ingatlanok, a Thököly út melletti volt laktanya területe, és az Alcsi 
városrészben a volt laktanyaterületek, a teherpályaudvar használaton kívüli területei, a Déli 
városrészben a korábbi nagyüzemek, illetve felhagyott iparterültek. Ezek mindegyikén a tervek 
jelölték az új, tervezett területfelhasználást, és a szabályozási terv az építési övezeti besorolást 
megadta. 
További belterület növelést a jelen módosítás nem tartalmaz. Szandaszőlős déli határán a 
joghatályos tervben szereplő tervezett belterület törlésre került, mert nem cél a városrész 
Belvárosi területektől legtávolabbra eső területrészek bővítése. 
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„5. A kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása 
-- a gyűrűs városszerkezet létrehozása 
-- a városrészeket tehermentesítő elkerülő utak kiépítése 
-- a zsák megközelítések csökkentése.” 

A joghatályos településrendezési tervek ezeknek a céloknak a megvalósítását rendezési oldalról 
biztosítják. A korábbiakban már ismertettük a városrészeket tehermentesítő utak, jelen 
módosítások keretében történő bővítését. A Tiszaliget zsák jellegű megközelítésének 
felszámolása körül vita alakult ki. Az átmenő-forgalom nem kívánatos, mert a terület háborítatlan 
természetközeli jellege sérülne. Ugyanakkor a tervezett Csáklya utcai Tisza-híd megépítése 
esetén ebből az irányból is biztosítani kellene Tiszaliget megközelítését. A jelen felülvizsgálati 
terv ezért a mindkét irányú megközelítést tartalmazza, de jelöltük az átmenő-forgalom 
megakadályozásának szükségességét, műszaki akadályok beépítésével. 

„6. A környezet és utasbarát közösségi közlekedés megvalósítása 
-- a vasúti és városi közlekedéskapcsolatának fejlesztése 
-- nagykapacitású parkolók építése” 

A vasútállomás környékén kijelölésre került egy nagykapacitású új gépkocsi parkoló és 
kerekpáros parkoló. A joghatályos terv további parkolókat is jelöl a városközpontban, a Szapáry 
út mellett. 

„7. A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 
-- a közösségi és lakó, munkahelyi célpontokat összekötő kerékpárhálózat kiépítése” 

A joghatályos tervben jelölt kerékpárút nyomvonalakat felülvizsgáltuk, és összhangba hoztuk a 
fejlesztési célkitűzésekkel. 

„8. A fenntartható”Zöld Város Program” megvalósítása 
-- a Tisza és a Zagyva menti ökológiai folyósokkal összefüggő belterületi zöldfelületi háló kiépítése 
-- a belterületi határok menti zöldfelületi védőfásítások létesítése 
-- mezőgazdasági dűlőutak menti fásítások a porszennyezések fékezésére 
-- az épületek növényesítése 
-- a gazdasági és lakóterületek között védőfásítások létesítése.” 

A joghatályos településrendezési tervek tartalmazzák a rendezés feltételeit az összefüggő 
zöldfelületi háló kiépítésének. 
A belterületi határok menti védőfásításokat tartalmazza a jelenlegi felülvizsgálati terv a 
Szandaszőlős déli határán, valamint északon a Széchényi városrész zöldterületeinek további 
bővítésével. Ezen kívül további erdőterületek kijelölésre került sor a várostól északra a Zagyva 
mentén, illetve a Milléri tó környékén. 
A mezőgazdasági dűlőutak fásítását jelöli a szabályozási terv. 
Az épületek növényesítését ösztönzi a szabályozási előírásban az, hogy az épületek 
növényesítése bizonyos feltételek mellett részben beszámítható a zöldfelületi fedettség 
számításánál. 
A gazdasági és lakóterületek közötti védőfásításokat jelöli a szabályozási terv, általában a 
gazdasági területen belüli fásítási területekként. Az új gazdasági területeken belül, a központi 
területeken jelentős kiterjedésű zöldfelületeket jelöltünk, hogy a környezeti színvonal vonzó 
legyen, valamint a város klimatikus viszonyai javuljanak. 

„9. A környezetminőség területi különbségeinek megszűntetése, illetve enyhítése 
-- a szlömös elhanyagolt területek felszámolása, illetve rehabilitálása.” 

Két ilyen nagyobb kiterjedésű szlömös terület található a városban. Az egyik a Déli városrészben 
a Törteli utca és a Görbe-ér közötti területen és az Alcsi városrészben a Tüzér utca környékén. 
Az előbbi részbeni felszámolását és részbeni fokozatos rehabilitációját, az utóbbi felszámolását 
lehet előirányozni. A szabályozási terv a Görbe-ér környékén közparkot, és a Törteli utca mentén 
rendezett kertvárosias lakóterületi besorolást jelöl. A rendezéssel a Déli városrész egyik vonzó 
lakóterülete alakulhat ki. A Tüzér utca mentén a terv tervezett gyűjtőutat szabályozott. Az út 
távlatban a tervezett keleti Tisza-hídhoz vezeti le a gépjárműforgalmat, de a gyűjtőútnak feladata 
a tervezett lakóterületek és gazdasági területek belső forgalmának összegyűjtése is. 

„10. A gyalogos közösségi utcák és terek bővítése 
-- a Belvárosban összefüggő rendszer létrehozása 
-- az utcák menti épületek földszintjén közösségi funkciók telepítése.” 

A joghatályos településrendezési tervek a fenti célok megvalósítását rendezési oldalról 
biztosítják. A Belvárosban összefüggő gyalogos utcákat és tereket jelöltek ki. 
A földszinti közösségi funkciók telepítését a szabályozási előírások lehetővé teszik 

„11. Az építészeti értékek megőrzése és hasznosítása 
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-- a város történelmi múltját hordozó épületek, épületegyüttesek megőrzése, közösségi célú intézményi 
funkcióváltások szorgalmazása 

A helyi építési szabályzat a történeti értékek védelme érdekében szabályozási előírásokat 
tartalmaz. Az objektumok védelmén kívül utcakép-védelmet, városszerkezeti védelmet, illetve 
városképvédelmet határoz meg. 
A közösségi célú funkcióváltásokat az építési övezeti előírások teszik lehetővé. 

„V5 Közösségi intézményellátás fejlesztése és lakásfejlesztés 
5. Település közötti arányos alapfokú intézményi ellátás biztosítása 

-- óvodák és bölcsődék felújítása, bővítése újak építése.”  
A településrendezési tervek biztosítják az alapfokú intézményi hálózat területi fejlesztését, mert 
az építési övezeti előírások lehetővé teszik az épületek bővítését, újak építését. 

„8. Kulturális és vallási intézményellátás fejlesztése 
-- új kulturális intézmények építése 
-- meglévők fejlesztése.” 

A településrendezési tervek biztosítják a kulturális és vallási intézményellátás fejlesztését, mert 
az építési övezeti előírások lehetővé teszik az épületek bővítését, újak építését.  
A felülvizsgálat során, Szandaszőlősön módosításra került néhány telek építési övezeti 
besorolásának érdekében, hogy egyházi épület épülhessen. 

„11. Lakásösszetétel javítása 
-- új kertvárosias és kisvárosias lakóterületek kijelölése és az új lakóterületek igények szerinti fokozatos 

terület-előkészítése” 
A településrendezési tervek több helyen jelölnek új lakóterületeket. Középtávon megvalósuló 
lakóterület a Mester úti laktanya területén kijelölt kertvárosias és kisvárosias terület. Hosszabb 
távon megvalósítható tartalékterületeket jelölnek a településrendezési tervek északon a 
Széchenyi városrészben, és az Alcsi városrészben. 

„V7 Turizmusfejlesztés 
1. Városi kiránduló és ifjúsági turizmus fellendítése 

-- repülőmúzeum létesítése 
-- Aqva-park és a speciális fürdőkultúrák bemutatása Tiszaligeten 
-- természetközeli játszó- és kalandpark létesítése Tiszaligeten 
-- amatőr és szabadidős turizmus létesítményeinek fejlesztése 
-- Milléri tó és környéki rekreációs és sportlétesítmények kialakítása 
-- Alcsi szigeten a Tisza Vízi Sporttelep fejlesztése 
-- ökoturizmus létesítményeinek fejlesztése.” 

A szabályozási terv a repülőmúzeum számára a területet kijelölte és a vonatkozó övezeti 
besorolást tartalmazza. A telekhatárok mentén szükséges kisebb módosításokat végrehajtani. 
A fejlesztési tervekben előirányzott Tiszaligeti fejlesztések rendezési feltételeinek megteremtése 
kisebb módosításokat igényel, mint a különleges besorolású területek funkció jelölése, a 
kalandpark megvalósítása miatt magasabb beépítési % meghatározása. 
A Milléri tó és környékén a joghatályos szabályozási terv változtatási tilalmat jelöl és 
szabályozási terv készítését írja elő. Ennek indoka, hogy az itt elhelyezendő létesítmények 
programja még nem tisztázódott, valamint a terület több magántulajdonú telekterületre esik. A 
tulajdonosi szándékok felmérésére is szükség van, az alapvetően meghatározott rekreációs 
funkció megtartása mellett. 
Az Alcsi szigeti sportterület fejlesztését az építési övezeti előírások lehetővé teszik. 
A tanösvények konkrét kijelölésére a szabályozási tervekben nincs szükség, azok közpark, 
illetve erdőterületeken belül megvalósíthatók. 

„2. Termál és egészségturizmus fejlesztése 
-- Gyógyfürdőhöz kapcsolódó szállásférőhelyek bővítése 
-- Tisza szálló rehabilitálása.” 

A joghatályos településrendezési tervek módosítását nem igényli. A szállodák kempingek 
kijelölését a tervek tartalmazzák. 

„V8 Megújuló természetes energiaforrások kihasználása és bővítése 
4. Termálvagyon energetikai hasznosítása 

-- geotermális erőművek létesítése.” 
A lehetséges erőmű helyszínek még nem tisztázódtak. Egyik lehetséges helyszín Tiszaligeten 
található. Javasoljuk, hogy Ki területfelhasználási területbe kerüljön és a környezettől jelentős 
kiterjedésű zöldfelülettel legyen elkülönítve. Ezek miatt a szabályozási terv módosításra került.  

„V9 Fenntartható tájgazdálkodás és természetvédelem 
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2. Természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése 
-- mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas terülteken 
-- ökofolyosók terültén.” 

A településrendezési tervek jelen felülvizsgálata során új erdőterületek kerültek kijelölésre, 
északon a Zagyva mentén a Zagyva és a Milléri tó között, délen a Szandaszőlősi belterületi 
határ mentén. 

„3. Vizes élőhelyek létesítése, meglévők megőrzése 
-- új vizes élőhelyek létesítése, a belterületen az elhanyagolt lefolyástalan, mélyfekvésű területeken.” 

A Törteli utcával párhuzamosan a Görbe-ér mentén közpark kialakítását javasoljuk, melyen belül 
új vizes élőhelyek kialakíthatók lesznek. 

„6. A mezőgazdasági széleróziót kivédő dűlőfásítások létesítése 
-- a déli mezőgazdasági területek dűlő utjai menti fásítások.” 

A szabályozási terv jelöli a dűlőutak menti védőfásításokat. Az építési előírásokban szerepel a 
fásítás előírt módja. 

„V10 Felkészülés a klímaváltozásra 
2. A beépítésre szánt területek arányának csökkentése 

-- átszellőzést biztosító beépítésmentes zónák kijelölése  
-- a belterületen és annak határai mentén összefüggő zöldfelületi zónák létesítése.” 

Az átszellőzést a belterület és a külterületi beépítésre szánt területek körüli 200 m széles 
beépítésmentes területek, valamint a Tisza és a Zagyva menti ökofolyosók biztosítják. Ezeket a 
településrendezési tervek jelölik. A belterületi határ menti erdőterülteket a felülvizsgált tervek 
ugyancsak tartalmazzák. 

„3. A gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése 
-- a felesleges közlekedési kényszereket kiküszöbölő közlekedési hálózat kialakítása 
-- a kerékpáros-hálózat kiépítése.” 

A településrendezési tervek tartalmazzák a kedvező rendezési megoldásokat, a fejlesztései 
programokra vár megvalósításuk. 

„4. A városi zöldfelületek bővítése, minőségi fejlesztése, a zöldfelületi hálózat kialakítása 
-- a szigetszerű zöldfelületek hálózati rendszerré fejlesztése  
-- a folyók menti zöldfolyosók további fásításokkal történő megerősítése 
-- a külterületi fásított területek növelése és hálózati rendszerré fejlesztése.” 

A korábbi fejlesztési feladatok között szerepeltek már ezek az intézkedési csoportok. A 
felülvizsgált településrendezési tervek a fejlesztések rendezési feltételeit megteremtik. 

„5. Városi parkok, gyalogos felületek, és egyéb közterületek kedvező helyi mikró-klímájának kialakítása 
-- utcafásítások végrehajtása.” 

A helyi építési szabályzat előírja a szabályozási szélességtől függően az utcafásítási 
kötelezettséget. 

„6. A gazdasági terülteken a kedvező klímaviszonyokat eredményező beavatkozások 
-- a gazdasági területek központjában közparkok kialakítása 
-- épületek növényesítése.” 

A nagyobb gazdasági területek központjában a szabályozási tervek jelölnek közparkokat, így a 
déli Ipari Parkon belül és annak nyugati bővítésénél, és az észak-nyugati ipari területen. 
Az épületek növényesítésére ösztönöznek a helyi építési előírások, melyek szerint a 
növényesítés egy része beszámítható a telek zöldfelületi fedettségébe. 

„7. Víztakarékosság 
-- az esővízgyűjtés kötelezettségének szabályozása 

A helyi építési szabályzat tartalmaz erre vonatkozó előírásokat, az építendő épület 
szintterületéhez kötve. 
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7.2 SZOLNOK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ELHATÁROZÁSAIVAL 
VALÓ ÖSSZHANG 

 

Az 2014 évi településrendezési tervi módosítások kapcsán az összhang megteremtődött az IVS-el. Az 
alábbi ábrákon az akcióterülteket mutatjuk be. 

 
Az IVS-ben jelölt akcióterületek a településrendezési tervekben rögzített közlekedési hálózattal 
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A B1 jelű Városközpont és környéke akcióterület 

B3 jelű – Véső utca és környéke akcióterület.   

T jelű – Tiszaliget és Szandai rétek akcióterület  

 

 
A3 jelű – Milléri tó és környéke akcióterület 
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AzNY1 jelű volt laktanya és környéke akcióterület  

 

 

 

 

 

NY2 jelű – Pletykafalu akcióterület  

Az S jelű Széchenyi 
városrész akcióterülete  

A D1 jelű Körösi út és környéke akcióterület  

D2 jelű – Déli iparterület akcióterület  
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A K1 jelű Szandaszőlős akcióterület  

 

K2 jelű Alcsi szigeti akcióterület  

A külterületi akcióterületekhez 
nem kapcsolódó projekt 
helyszínek  
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8. SZAKÁGI JAVASLATOK 
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8.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
 

8.1.1 Természeti adottságok 
 

Szolnok a Közép-Tisza mentén, a Tisza és a Zagyva torkolatánál helyezkedik el. Természetföldrajzi 
szempontból az Alföld nagytájon, a Közép-Tiszavidék középtájon, a Közép-Tiszai ártér kistáj-csoportján 
belül a Szolnoki-ártér és a Szolnok-Túri sík kistájakon fekszik.  

DOMBORZAT ÉS TALAJVISZONYOK 
Szolnok és térsége az ország legalacsonyabban fekvő területei közé tartozik, tengerszint feletti 
magassága 83-90 m közötti. A település domborzata többnyire ártéri síkság, amelyet a szél és a folyók 
hordalékai töltöttek fel finom szemű, iszapos, agyagos üledékekkel. A felszínt elhagyott folyómedrek, 
morotvák gazdag hálózata borítja. 
Talajképző kőzetét a magasabb térszíneken többnyire löszös üledékek alkotják, továbbá iszapos agyag 
és homok is előfordul. A mélyebb fekvésű területeken a vízfolyások által szétterített öntésiszap szerepe 
a meghatározó a talajok képződésében. Szolnok területén a talajadottságok igen változatosak. Az altalaj 
agyagos. A település nagy részén semleges és gyengén lúgos vályog és öntésiszap talajborítás a 
jellemző. A Zagyvától északra fekvő térségben kedvezőtlen adottságú szikes talajok, a Zagyva és a 
Tisza menti területeken kedvező tulajdonságú réti öntéstalajok borítják a felszínt. A település DK-i 
részén savanyú, vályognál kötöttebb, gyenge vízvezető képességű talajok alakultak ki. Előfordul a 
közigazgatási területen jó termőképességű réti csernozjom és alföldi mészlepedékes csernozjom, 
valamint csekély területen humuszos homoktalaj is.   
ÉGHAJLAT 
A térség éghajlata kontinentális, a nyár jellemzően forró-száraz, a tél általában hideg. Magas az évi 
napfénytartam, a napsütéses órák száma 1980-2020 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 10,2 – 10,3 
C°, a vegetációs időszak hőmérsékletének középértéke 17,2C°.  
Az évi csapadékösszeg mindössze 480-500 mm. A kevés csapadék eloszlása rendszertelen, a száraz, 
aszályos időszakok mellett előfordul télvégi - kora tavaszi, valamint nyár végi - őszi vízbőség is. 
Jellemző szélirány az É-i, ÉK-i, és a Ny-i. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. 
VÍZRAJZ 
Felszíni vizek: A térség legjelentősebb vízfolyása a Tisza, amelynek vízviszonyait, csakúgy, mint 
tájalakító hatását jelentősen megváltoztatta a folyam szabályozása. Szolnok területét két holtág érinti, a 
Feketevárosi Holt-Tisza és az Alcsi-holtág, amelyek az 1856-57-es szabályozás során a kanyarulatok 
levágásával alakultak ki.  
Szintén meghatározó szerepet játszik a város életében a Zagyva, amely az Északi-középhegység vizeit 
összegyűjtve, a belvárosban torkollik a Tiszába. Levágott kanyarulata a Malomzugi Holt-Zagyva, amely 
belvíztárózási funkciója mellett közjóléti célokat is szolgál.  
További jelentősebb vízfolyások illetve belvízelvezető csatornák a településen a Milléri főcsatorna, a 
Zagyva-Millér összekötő csatorna, Kisgyepi csatorna, Eresztőhalmi csatorna, Kengyeli főcsatorna és a 
Gulyás ér. 
Felszín alatti vizek: A város termálvíz ellátottsága kiemelkedő. Több helyen létesült termálkút, amelyek 
vizét elsősorban gyógyászati, illetve kommunális célra hasznosítják fürdőkben. Az adottságokhoz képest 
csekély mértékű a termálvíz felhasználása, alacsony a működő strandfürdők száma.  
NÖVÉNYZET 
Növényföldrajzi szempontból Szolnok térsége a Pannóniai flóratartomány Alföldi flóravidékének 
Tiszántúli flórajárásához tartozik. Eredeti vegetációját tölgy – kőris-szil ligeterdők, fűz – nyár-éger 
ligeterdők, bokorfüzesek, a löszös területeken sztyepprétek alkották. A természetes társulások jórészt 
áldozatul estek a folyószabályozásnak és az urbanizációs folyamatoknak, ma már csak maradványaik 
találhatók meg, főként a folyók árterein, holtágak mentén. 
Az erdőgazdasági területeken jellemző a tájidegen ültetvények, pl. nemes-nyárasok, akácosok 
térhódítása. 
ÁLLATVILÁG 
A terület állatvilága az emberi tevékenység által igénybevett területek növekedésének hatására 
bekövetkező élőhely csökkenés miatt korlátozódik. A biodiverziás szempontjából értékesebb 
életközösségek a természeti oltalom alatt álló területeken tudnak fennmaradni. 
Szolnokon a bolygatásra érzékenyebb fajok főleg a Tisza hullámtéri részében fordulnak elő.  
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A vízfolyásokhoz kötődik a halak és kétéltűek megjelenésén kívül számos madárfaj költő-, illetve 
táplálkozási helye.  
A mezőgazdasági területek mellett a Holt-Tisza területén is a zavarásra kevésbé érzékeny fajok 
elterjedése jellemző, (pl. tőkés réce, szárcsa, emlősök közül mezei nyúl, őz, rágcsálók). A beépítésre 
szánt területeken az ember közelségét elviselő állatfajok élnek (pl. többféle fecskefaj, fürge gyík). 
 
8.1.2 Tájhasználat, tájszerkezet 
TÁJFEJLŐDÉSI FOLYAMATOK, TÁJTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRTÉKELÉSE 
A tájfejlődési folyamatok ismerete fontos szerepet játszik a fejlesztési irányok megalapozott 
meghatározásakor. A tájalakulási tendenciákra a régi térképekről, régészeti kutatásokból, történeti 
leírásokból, valamint az 1800-as évek végétől a művelési ágak területi adatsoraiból következtethetünk.  
Ezen források szerint Szolnok kialakulásában folyó-menti átkelőhelyi, csomóponti elhelyezkedése 
játszott nagy szerepet. Mezővárosi rangot kapott, a népesség a sófuvarozás, a faúsztatás, vízi szállítás 
és az ehhez kapcsolódó ipari és segédmunkák mellett mezőgazdasággal is foglalkozott.  
Az 1780-as években készült I. katonai felmérés térképeinek tanúsága szerint a Tisza meanderező 
medre ekkor még hatalmas kanyarokat írt le, és magas vízállás esetén óriási területeket borított víz. 
Erdőfoltok a folyókat kísérő galériaerdők, ártéri erdők formájában jelentek meg és igen gazdag 
élővilággal rendelkeztek. A folyó-menti alacsonyabb területeken nagy kiterjedésű vízállásos-mocsaras 
területek, valamint rétek, legelők húzódtak, a magasabb térszíneken alakították ki a szántókat, melyek 
területi aránya nem volt magas. A valószínűsíthetően helyi igények ellátását szolgáló kukorica és 
gabonatermesztés mellett szarvasmarha, ló és egyéb igavonó állatok tartása volt a jellemző. A Szandai 
pusztát az 1770-es évek végétől kezdték szőlőterületként és szántóként hasznosítani (Szandaszőlős). A 
folyók fontos szerepet játszottak gazdasági szempontból is, jellemző volt a halászat, továbbá a 19. sz. 
első felére közel 50 vízimalom működött a Tiszán és a Zagyván. 

  
II. katonai felmérés (1806-69)                                                                    III. katonai felmérés (~1910) 
 

A folyók 1856-57-es szabályozásával kezdődött az ember nagymértékű beavatkozása a táj képébe. 
Lehetőség nyílt a termőterületek növelésére, valamint a beépített területek kiterjesztésére is. Így az 
1800-as évek végére a szántóterületek aránya 63% lett, a gyepek pedig a település területének 32%-át 
foglalták el. A korábban vízjárásos területek adottságainak megváltoztatása, szántóföldi hasznosítása a 
természetes társulások életterének visszaszorulásával járt. Az 1880-as évektől megindult a tanyásodás, 
ami a földek intenzívebb művelését vonta maga után. 1935-re a szántók és a kivett területek részaránya 
megnövekedett a gyepek rovására; a rétek és legelők területe a felére csökkent az 1895-ös állapothoz 
képest. Az ábrán látható kivett területek növekedése a lakónépesség gyarapodásának és az iparosodás 
fejlődésének a következménye. A vasúti csomóponti szerep kapcsán üzem létesült a vasúti járművek 
javítására, 1914-től megindult a cukorgyártás, fontos ágazat maradt továbbra is a faipar és a malomipar. 
A folyószabályozás után megindult ipari fejlődés az I. világháború miatti visszaesés után a 30-as 
években ismét folytatódott, az üzemek terjeszkedése tovább zajlott. A növekedést ismét a háború 
vetette vissza. 
A szocializmus évei alatt az ipari tevékenységet fellendítették, a gyárak, ipari létesítmények építése 
mellett nagyarányú lakóterület fejlesztések is történtek. 1962-re a kivett területek aránya több, 
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mint háromszorosára, 25%-ra növekedett, míg a gyepterületek mennyisége csaknem felére, 9%-ra 
csökkent. 
A mezőgazdasági termelés intenzívebbé, monokultúrássá tétele a környezeti terhelés növekedését 
eredményezte. 

  

  

TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉRTÉKELÉSE 
A táj természetes arculata a folyók szabályozása óta gyökeres változáson ment keresztül. A 
folyószabályozás amellett, hogy megváltoztatta a térség ökológiai-természeti adottságait, - más 
életközösségeknek adva ezzel életteret – lehetővé tette a korábbi élőhelyek emberi hasznosítását, előbb 
a mezőgazdasági, főleg szántó területek kiterjesztésével, majd a napjainkban is tartó ipari-urbanizációs 
folyamatok területigénye miatti beépítésekkel. 
A mai tájszerkezet területi mutatóit összehasonlítva az 1895-ös grafikonnal, látható, hogy a gyepek és a 
kivett területek aránya azóta megfordult, a kivett területek nagysága 10-szeresére növekedett, míg a 
gyepeké közel tizedére esett vissza. Emellett a korábban gazdag élővilággal rendelkező gyepek 
összetétele is elszegényedett, nemcsak kiterjedése, hanem természeti értéke sem közelíti meg az alig 
több mint 100 évvel korábbit.   

 

Növekedő tendenciát mutat az erdőterületek 
aránya. A város 7-8% közötti erdősültsége 
meghaladja a megyei 4,4%-os értéket, az 
országos 19,2%-os aránytól azonban elmarad. 
(Az OTrT-ben megfogalmazott cél a hazai 
erdősültség arányának 27%-ra való bővítése.) 
Azon túlmenően, hogy a térség alapvetően 
mezőgazdasági profilú, a természeti adottságok 
(kevés csapadék, szélsőséges hőmérséklet, 
talajadottságok) sem kedveznek már az 
erdőtenyészetek számára. A folyószabályozás 
előtti potenciális növénytársulások, a keményfa-, 

illetve puhafaligetek nagy része eltűnt, mivel a folyók általi elárasztás megszűnésével elveszítették 
életfeltételeiket. Kevés puhafaliget, bokorfüzes megmaradt a folyók, holtágak mentén, az erdőterületek 
közül ezek jelentik ökológiai szempontból a legnagyobb értéket. A kubikerdők a mentett oldalon, a gátak 
építésekor keletkezett kubikgödrökbe hullámtörés és szél elleni védelem céljából telepített erdők. 
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Emellett a hullámtérben találhatók erdőültetvények is, nemesnyárasok, csakúgy, mint az ártereken. A 
településen az erdőterületek döntő része gazdasági célú erdő, a nemes nyár mellett jellemzően telepített 
faj az akác és előfordul kocsányos tölgy is.  
A szántóföldi művelésű területek aránya az utóbbi években csökkent, de még mindig meghatározó 
szerepet játszik a településen az intenzív mezőgazdaság. A város területének változatos talajadottsága 
széles skálájú mezőgazdasági hasznosításra nyújt lehetőséget. A megye területrendezési terve szerint 
kiváló termőhelyi adottságú területek a belterülettől nyugatra találhatók. A mezőgazdasági termelés 
alakulását a felvevőpiac változásai is befolyásolják. A korábban nagy hagyományokkal rendelkező 
termékfeldolgozó és élelmiszeripari üzemek sorra szűnnek meg. 2007-ben bezárt a cukorgyár, ami kihat 
a térség cukorrépa termesztésére is. 
A szőlő és gyümölcstermesztés nem meghatározó a településen, csupán a teljes közigazgatási terület 
1%-át teszi ki, a kertművelési ágú területekkel együtt.  Ültetvény jellegű szőlő nincs a településen. 
Gyümölcstermesztés Szandaszőlősön, a repülőtér mellett és Tenyőszigeten folyik. Kiskerti művelés az 
Alcsi-szigeten és a Malomszögben jellemző. 
8.1.3 Védett-, védendő táji -, természeti értékek  
 

Szolnokon természeti és táji szempontból kiemelt értéket képvisel a Tisza és a Zagyva folyók 
hullámtere, a vízfolyásokat kísérő - helyenként még fellelhető – galériaerdő maradványokkal, ligetes 
vízparti társulásokkal, továbbá a folyók holtágai. Természeti értékek, értékesebb életközösségek 
előfordulnak néhol az árterek gyepfoltjain, ezek közül az egyetlen viszonylag nagyobb, összefüggő 
terület a Szandai-rét még megmaradt része. 
A növényföldrajzi szempontból a Tiszántúli flórajáráshoz tartozó település eredeti vegetációját a tölgy-
kőris-szil ligeterdők, valamint a fűz-nyár-éger ligeterdők alkották, azonban e társulások jórészt áldozatul 
estek a folyószabályozásnak és az urbanizációs folyamatoknak. A megmaradt természetközeli élőhelyek 
a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet részét képező országos védelem alatt álló területeken kívül  
(amelyek Szolnok város közigazgatási határát csekély mértékben érintik) a folyók hullámterében, a 
holtágakban találhatók. Fellelhetők még értékes fajok, növény és állat populációk bizonyos városi 
peremterületek gyepfoltjain, erdőfoltokon, azonban ezek száma is egyre csökken a napjainkban jellemző 
ipari, gazdasági és infrastrukturális fejlesztések hatására.   
Természetvédelmi szempontból Szolnok közigazgatási területe a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
felügyelete alá tartozik. Az Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a következő, különböző jogszabályok 
által, különböző módon megóvni kívánt területek kerültek lehatárolásra a településen. 
a) Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek, emlékek 
NATURA 2000 TERÜLETEK 
 Különleges madárvédelmi terület (SPA) 

(Az ábrán csíkossal jelölt terület) 
Közép-Tisza: amely terület egybe esik a Közép-
Tiszai Tájvédelmi Körzet (közigazgatási területet 
csekély mértékben érintő) északi részével 
Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (SCI) 
Az ábrán kékkel jelölt terület 
Közép-Tisza: a Közép-Tiszai TK északi és déli 
területei, amelyek a közigazgatási területet csekély 
mértékben érintik 
Alsó-Zagyva hullámtere: 
A folyó teljes hullámtere a belterületi szakasz 
kivételével, valamint a Malomszögi Holt-Zagyva egy 
része. 
A Natura 2000 területek az európai ökológiai hálózat 
részét képezik, amely értékes természeti területek, 
élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, 
amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. 
Hazánkban e területek kijelöléséről a 275/2004 (X. 
8.) Kormányrendelet rendelkezik.  
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Az országos jelentőségű védett területeken kívül nagy arányban szerepelnek a hálózatban olyan 
területek, amelyeken évszázadok óta gazdálkodás folyik (mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, 
folyók). A Natura 2000 hálózat célja a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, 
gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás. Szolnok területén a 
következő területek képezik az EU ökológiai hálózatának részét: 
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK 

 A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet egyedi jogszabállyal 
védett, országos jelentőségű természeti terület. A 
tájvédelmi körzet a 1996. évi LIII. törvény 
(továbbiakban:Tvt.) szerint az ország jellegzetes 
természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, 
általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az 
ember és természet kölcsönhatása esztétikai, 
kulturális és természeti szempontból jól 
megkülönböztethető jelleget alakított ki, és 
elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti 
értékek megőrzése. 
A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet a Tisza 
hullámterének Kisköre és Tiszaug közötti szakasza, 
kivéve a folyó szolnoki szakaszának nagy része. 
Tehát a tájvédelmi körzet Szolnokon szakad 
egymástól két különálló részre. Szolnokot érintő 
része a külterület északi részén a hullámtér két 
oldalán húzódik. 

 

A TK északi szakaszának része a közigazgatási határ keleti szélét érintő Feketevárosi Holt-Tisza, amely 
Szajol és Besenyszög területére nyúlik át. A holtág természeti értékei miatt a „szentély” típusú holtágak 
közé tartozik és jelentős tájképi értéket is képvisel. 
A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet bővítésének eljárása folyamatban van. A Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a tervezett bővítéssel a Tisza szolnoki szakaszának déli részén 
hullámtéri és ártéri területek egyaránt érintettek.  
Természeti emlékek, ex lege védett területek: 
Az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva, “ex lege” védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, 
víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. A tervezési területen négy kunhalom található, amelyek 
jellegüket még őrzik, de jelenleg is szántott vagy korábban megművelt halmok közé tartoznak. A 
kunhalmok tájképi, tájtörténeti, geomorfológiai, régészeti értéket képviselnek.  
NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
Az ökológiai hálózat fenntartásának, megóvásának célja, hogy a meglévő, többnyire feldarabolódott, 
gyakran kis foltokban megmaradt természetes és természetközeli élőhelyek között kapcsolat álljon fenn, 
mivel a kis kiterjedésű területek nem tudják biztosítani hosszútávon az élővilág fennmaradását.  
Az ökológiai hálózat elemei. 
Magterületek, a hálózat foltszerű területei, amelyek különböző életközösségek élőhelyéül szolgálnak, 
genetikai rezervátumok, ahol az elsődleges cél a biológiai sokféleség védelme. 
Ökológiai folyosók - folytonos élőhelyek, vagy élőhely-mozaikok, láncolatok, amelyek a magterületek 
közötti kapcsolatot, egyben a génáramlást biztosítják.  
A puffer területek optimális esetben a magterületek és a folyosók körül védőzónát alkotnak az esetleges 
külső káros hatásokkal szemben. 
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 Szolnok területén az országos ökológiai hálózat 
magterületei közé tartozik a Milléri-halastó, valamint 
a közigazgatási határ északi szakasza menti állóvíz, 
amelynek egy része Besenyszögre is átnyúlik. A 
Tisza és a Zagyva hullámtere valamint holtágaik 
folyamatos ökológiai folyosót alkotnak, a hozzájuk 
csatlakozó élőhelyekkel, mint pl. a Szandai rét még 
be nem épített része, a repülőtér, a belvárosi Tisza-
part zöldterülete, az Abonnyal határos erdőültetvény, 
a vasútalja terület, a Széchenyi lakótelep és a 
Zagyva közti telepített tölgyerdő, a Zagyva és a 
Milléri-halastavak között húzódó erdőterületek és 
gyeptársulások, valamint a Szolnok-Szandaszőlősi 
partifecske és gyurgyalag telep. 
 
Puffer területek 

 TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A Tvt. szerint a természeti területek olyan 
földterületek, amelyeket elsősorban természetközeli 
állapotok jellemeznek. A természeti területeket a 
Nemzeti Park Igazgatóságok jelölik ki, és 
nyilvántartják. Szolnokon a természeti területek is a 
folyók hullámterében, valamint az ártereken 
húzódnak (ld. ábra). 
 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI VÉDELME  
A város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről a többször módosított 27/1997. (XII.1.) KR. 
számú önkormányzati rendelet rendelkezik. Ennek értelmében a településen már csak egy helyi 
jelentőségű természetvédelmi terület található, a volt Tüdőkórház parkja. A park kezelési terve szerint a 
park magas színvonalú terveit 1947-ben készítette dr. Ormos Imre, a kerttervezés hazai és európai 
szaktekintélye. A terület eredeti rendeltetése a kórház,- ill. szanatórium kert volt. Funkcionális és 
botanikai értékei mellett jelentősége abban is áll, hogy a szűkebb és tágabb környezet legnagyobb 
összefüggő zöldfelületét képezi.  
Helyi jelentőségű védett természeti emlék a belvárosban, a Ságvári körút házainak erkélyei alatt 
található molnárfecske-telep.   
b) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  
Tájképvédelmi szempontból kiemelt értéket képviselnek a Tisza és a Zagyva menti területek, 
holtágaikkal együtt.  
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei területrendezési terv tájképvédelmi övezetébe tartoznak a következő 
területek:  
-- A Zagyva hullámtere,  
-- a sportrepülőtér keleti oldala,  
-- az Alcsi-sziget északi részén a 4-es út menti erdőterület,  
-- a Holt-Tisza menti települési terület,  
-- a települési Tisza déli, erdősült szakasza és  
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-- a belvárosi Tisza-part. 
Tájképi és természeti szempontból jelentős helyi érték a Milléri-halastó, amely mint vízi-mocsári élőhely 
megkülönböztetett figyelmet érdemel.  
További kiemelkedő táji értéket képviselnek a Zagyva-menti területek, a Holt-Zagyva, a Feketevárosi 
Holt-Tisza, az Alcsi Holt-Tisza és a Tisza-menti területek.  
A Tvt. alapján egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az 
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, melynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.  
Szolnok területére még nem készült el az egyedi tájérték kataszter.  

 
8.1.4 Tájhasználati konfliktusok, tájrendezési és természetvédelmi javaslat 
 

TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK 
Az ember tájban végzett tevékenysége, a táj használata, alakítása, befolyásolása, a tájhasználati módok 
felhalmozódása előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet. “Valamennyi új tájhasználati mód az ökológiai, az 
ökonómiai és a tájképi potenciálok közötti egyensúlyt befolyásolja, módosítja”1. Ezek a konfliktusok mind 
jellegükben, mind hatásukban igen sokfélék lehetnek.  
Szolnok területét a következő funkcionális, tájökológiai, környezetvédelmi illetve vizuális tájhasználati 
problémák terhelik. 
Konfliktusok Funkcionális Tájökológiai Környezet-védelmi Vizuális 

Értékmegőrzés gyenge szintje (A Tisza -kevés 
kivétellel- és Zagyva hullámtere nem áll sem 
országos sem helyi természetvédelem alatt) 

 X  X 

Összefüggő ökológiai hálózat hiánya  
(ökológiai folyosók szinte csak a folyókhoz 
kapcsolódóan találhatók meg) 

X X X X 

Ökológiailag érzékeny területek melletti intenzív 
tájhasználat (főként a Tisza és az Alcsi-Holt-
Tisza mentén) 

X X X  

Inaktív felületek magas aránya X X X  
Tájidegen fajok terjedése X X  X 
Egykori gyepterületek visszaszorulása X X   
Véderdők, takarófásítások hiánya X X X X 
Termőképesség csökkenése, talajok 
minőségének romlása 

X  X  

Illegális hulladék-elhelyezés X X X X 
Ültetvény jellegű gazdasági erdők magas 
aránya a természetközeli állományokkal 
szemben 

 X   

Homok- és agyagbányászat révén létrejött 
tájsebek 

X X X X 

Művelési ágak helyenkénti rossz megválasztása 
(pl. hullámtéri gazdasági erdők, ártereken 
erdők, gyepek hiánya, intenzív művelés, inaktív 
felületek, Alcsi-Holt-Tisza menti intenzív 
területhasználat és védőnövényzet 
megszüntetése) 

X X X  

A HNPI nyilvántartása szerinti ökológiai folyosó 
és természeti terület korábbi tervek alapján már 
beépítésre, illetve részben eladásra került 
(Szandai-rét) 

X X   

TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT  
A településrendezés feladata - a hagyományos elv szerint - a természeti adottságokhoz igazodó, 
történeti hagyományokon alapuló tájszerkezet, tájkarakter védelme, valamint ezekkel összhangban a 
település fejlődését elősegítő gazdasági irányvonalak meghatározása.  
Napjainkban, különösen nagyobb városok esetében a hagyományos tájszerkezet már gyökeresen 
megváltozott, az ember tájalakító tevékenysége elé a természeti adottságok - a technikai lehetőségek 

                                                           
1 Csemez Attila (1996): Tájtervezés – tájrendezés. Mezőgazda Kiadó, Bp. 117. oldal 
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következtében – nem gördítenek akadályt. A gazdaság pedig a gazdasági kényszer hatására fejlődik, 
elsődleges szempontként a város életében. Az életközösségek kis területekre szorultak vissza, a 
városökológiai adottságok pedig romlanak.  
A város élhetőségének megtartása, javítása, az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás elvének 
alkalmazása érdekében a tájrendezési javaslat főbb szempontjai a következők: 

-- A táj természeti adottságokkal összhangban lévő hasznosításának elősegítése, visszaállítása, 
megóvása.  

-- A meglévő természeti és ökológiai értékek megőrzése, természetvédelmi szempontú fejleszt-
hetőségük biztosítása. 

-- Összefüggő ökológiai hálózat kialakítása.  
-- A meglévő táji, tájképi értékek megőrzése, a tájképet zavaró létesítmények megjelenésének 

korlátozása, illetve azok tájba illesztése.  
-- Környezeti adottságok megóvása, lehetőség szerint javítása.  
-- A turisztika, rekreáció szerepének növelése a vízfelületek mentén, az értékek átalakítása, több-

leterhelés előidézése nélkül.  
Ezen elvek alapján a tájrendezés fő javaslatai: 

-- A gazdasági és egyéb beépítést igénylő fejlesztésekre elsősorban a barnamezős területeken kell 
lehetőséget keresni. 

-- Zöldmezős beruházások létesítése nem javasolt, ha elkerülhetetlen, akkor kevésbé jó adottságú 
szántóterületek vehetők igénybe e célra, természetközeli gyepterületeket (pl. Széchenyi lakótelep 
mögötti Kisgyep, Besenyszögi út környéke) mindenképpen meg kell őrizni.  

-- Javasoljuk a racionális tájhasználat szempontjaival harmonizáló, az ökológiai hálózat hiányzó 
elemeit pótló extenzív területhasználatok erősítését (pl. gyepek területének jelentős növelését), 
különösen az ártereken, és a szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas adottságú területeken. 

-- A növekvő gyepterületeken a legeltetéses, extenzív állattartás újbóli meghonosítása javasolt. 
-- Vízvédelmi és ökológiai szempontok miatt a külterületen, vízfolyások partjától számított 50 m, 

állóvizek partjától 100 m-es sávban védőzóna került kijelölésre, amelyen belül további beépítés 
nem megengedett és extenzív művelési mód alkalmazása javasolt. 

-- Javasoljuk az ökológiai folyosók menti területeken, a csekély területet elfoglaló természetközeli 
élőhelyeken, a vízfolyások partján, a kijelölt védőövezetben a beépítés korlátozását. 

-- A bezárt települési hulladéklerakó és szennyvíz-ürítőhely végleges rekultiválását meg kell 
valósítani. 

-- A gazdasági területek takarása, részben telken belüli védőfásítása nem csak vizuális, de 
környezetvédelmi szempontból is kívánatos. 

-- Az illegális hulladéklerakásokat meg kell szüntetni, a szennyezést megakadályozó szankciók 
kidolgozása javasolt. 

-- A meglévő erdők ökológiai állapotát javítani szükséges. A folyók hullámterében az erdőterületek 
védelmi rendeltetésű kategóriába kerültek a településrendezési tervben. Ez a besorolás erdészeti 
szempontból is kívánatos. Ezen területeken a véghasználatra kerülő erdőrészletek felújításánál és 
új telepítéseknél az őshonos fafajokat kell előnyben részesíteni a nemesnyár-ültetvényekkel 
szemben.  

-- A terv által újonnan erdősítésre és egyéb tájfásításra javasolt területeken honos fajokból álló, 
elegyes állományt kell telepíteni. 

-- A folyóvizek, holtágak és belvízcsatornák szennyezését meg kell szüntetni. 
-- Az Alcsi Holt-Tisza rehabilitációját el kell végezni. A holtág partján a további beépítéseket meg 

kell akadályozni.  
-- A vízfolyások mentén javasolt ligetes fásítás kialakítása honos növényfajokkal, ami ökológiai, 

természetvédelmi és tájképi szempontból is jótékony hatással járna. 
-- Javasolt a település egyedi tájértékeinek védelme, az ennek alapjául szolgáló egyedi tájérték-

kataszter elkészíttetése.  
-- Nagyforgalmú közútvonal (M4) létesítése esetén szükség szerint vadátjárókat, folyosókat, a 

kétéltűek számára (béka) alagutakat kell biztosítani az állatok védelme érdekében. 
-- Közművezetéket madárvédelmi szempontból biztonságos módon lehet létesíteni. 
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8.1.5 Tervezett külterületi tájhasználat és területfelhasználás 
 

A tervezett külterületi területfelhasználás a tájrendezési javaslatok figyelembevételével a 
következőképpen alakul.  
Szolnok közigazgatási területén az Erdészeti Szolgálat adatszolgáltatása szerint 1439 ha erdőterület 
található, az erdőterületek aránya 7,7%.  
A szerkezeti terv összefüggő, védelmi rendeltetésű erdőterületeket jelöl a Tisza és a Zagyva 
hullámterének nagy részén, a vasúti pályák között, délen, az iparterületeket határolva. Szintén nagyobb 
területű, egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőként jelenik meg a terven a Széchenyi 
lakóteleptől északra fekvő erdő, továbbá a Holt-Zagyva árterének Malomszög alatti része a belterületi 
határig, a Tisza északkeleti partja menti terület és a belterülettől nyugatra kijelölt üdülőterület mentén, 
vasútvonalak által közrezárva.  
A joghatályos terv területi mérlege szerint az erdőterületek nagysága 2488 ha, ez 13,3 %-os arányt 
jelent. Összehasonlítva a tényleges erdősültséggel látható, hogy a terv jelentős nagyságú erdőterületet 
irányozott elő, amelynek megvalósulása számos pozitív hatással járna. 
Jelen tervben az erdőterületek nagysága 2 681 ha. Az erdőterületek növekedését főként azok 
üzemtervezett erdők jelentik, amelyek a korábbi tervben még nem e kategóriába tartoztak.  
A hullámtereken húzódó erdőterületek védelmi rendeltetésű erdő területfelhasználási kategóriába 
kerültek. Javasolt az állományok honos fajokból való kialakítása, a valódi ökológiai- és természetvédelmi 
funkció ellátása, természetközeli élőhelyek kialakulása érdekében. 
A Holt-Zagyva és Alcsi Holt-Tisza mentén, a nem beépítésre szánt és nem kertes mezőgazdasági 
övezetbe tartozó részeken korlátozott mezőgazdasági területek kerültek kijelölésre, melyeken épület 
nem helyezhető el, javasolt használat extenzív művelés, gyep művelési ág. Ennek célja az érzékeny 
ökológiai területek és a vizek védelme érdekében puffer-terület kialakítása. Kivételt képez a Milléri-
halastó környezete, ahol a horgászat lehetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó épületek 
elhelyezhetők. 
A Millléri-halastó és a Tisza között rekreációs célú, maximum 15% beépítést lehetővé tevő különleges 
terület került kijelölésre. A terület jelentős fásítási kötelezettséggel építhető be, kizárólag csatornázás, 
szennyvízelvezetés megvalósítása után. 
 
8.1.6 Természetvédelem javasolt fejlesztése 
 

A természetvédelmi javaslatok célja a meglévő táji, természeti és ökológiai értékek megőrzése, állapotuk 
javítása, értékek megjelenésének, élőhelyek kialakulásának lehetővé tétele. 

-- Fontos feladat a lakosság szemléletformálása, a környezettudatos viselkedés erősítése. Ennek 
érdekében célzott programok kidolgozása, megvalósítása szükséges, akár - lehetőség szerint - 
EU-s források igénybevételével.  

-- Elsődleges szempont kell, hogy legyen a védett területek, növény és állatfajok, ökológiai 
szempontból értékes területek megóvása.  

-- A holtágak, különösen a jelentős terheléssel bíró Alcsi Holt-Tisza rehabilitációját meg kell 
valósítani, különösen, mivel a Tenyőszigeten a korábbi tervek szerinti új beépítés realizálódása 
további terhelést eredményez. 

-- A vizek védelme érdekében külterületi vízfelületek mentén kijelölt 50 illetve 100 m-es 
védőtávolság betartása – és betartatása javasolt, ezen belül intenzív területhasználat és beépítés 
nem engedhető meg. 

-- A vízfolyások és holtágak partján a hiányzó parti növényzet pótlására, a szűrő funkció ellátása 
érdekében is javasolt megfelelő növényállomány telepítése. 

-- A hullámtereken a gazdasági erdőterületek helyett honos fajokból álló, védelmi rendeltetésű erdők 
kialakítása javasolt. 

-- Erdősávok - és erdők telepítésekor honos fajokból álló állományt kell kialakítani. 
-- Javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítani   

• a Tisza és Zagyva hullámterét és árterét  
• Holt-Zagyvát és az általa bezárt malomzugi területet,  
• az Alcsi Holt-Tiszát és nem beépített parti sávját.  

-- Javasoljuk a Tisza árterületén az ártéri tájgazdálkodás elveinek megvalósítását. 
-- Természetvédelmi szempontból is szükséges a csatornák, külterületi utak mentén, erdőkben 

elszórtan megjelenő illegális hulladék-elhelyezések felszámolása, megakadályozása érdekében 
program kidolgozása, szankciók bevezetése. 
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8.1.7 Biológiai aktivitásérték számítás 
 

A biológiai aktivitásérték számítása a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerint készült. A vizsgálati állapot 
értékének kiszámítása a fenti jogszabály 3. § b)2 bekezdése alapján a jelenleg érvényben lévő 
településrendezési terv alapján történt.  
A rendelet módosítása során az értékmutatók változtak. Eszerint korrigáltuk a joghatályos tervi értékeket 
is. 

Területfelhasználás megnevezése 

Vizsgálati állapot szerinti 

(2014. évi joghatályos terv szerinti) 
A 2015 évi tervezett felülvizsgálat és 
módosítás szerinti 

érték-mutató Terület (ha) 
vizsgált 

érték 
érték-mutató Terület (ha) 

vizsgált 

érték 

Nagyvárosias lakóterület (Ln) 0,600 86,137 51,682 0,600 86,137 51,682 

Kisvárosias lakóterület (Lk) 1,200 211,156 253,387 1,200 211,153 253,384 

Kertvárosias lakóterület (Lke) 2,700 869,268 2347,022 2,700 869,334 2347,200 

Falusias lakóterület (Lf) 2,400 41,284 99,083 2,400 41,284 99,083 

Vegyes területek 

Intézményi 
vegyes terület 
(Vi) 

0,500 179,143 89,572 0,500 180,338 90,169 

Településköz
pont vegyes 
terület (Vt) 

0,500 78,109 39,055 0,500 78,455 39,228 

Üdülőterületek 

Hétvégi 
házas 
üdülőterület 
(Üh) 

3,000 94,332 282,996 3,000 94,332 282,996 

Üdülőházas 
üdülőterület 
(Üü) 

2,700 8,445 22,800 2,700 8,445 22,800 

Gazdasági területek 

Kereskedelmi
, szolgáltató 
gazdasági 
terület (Gksz) 

0,400 247,812 99,125 0,400 226,349 90,539 

Ipari 
gazdasági 
terület (Gip) 

0,400 491,641 196,656 0,400 491,641 196,656 

Egyéb ipari 
terület (Ge) 

0,400 741,790 296,716 0,400 740,608 296,243 

Beépítésre szánt 
különleges területek 

kereskedelmi 
(Kke) 

1,500 10,022 15,032 1,500 10,022 15,032 

intézményi 
(Ki) 

3,000 211,460 634,380 3,000 234,578 703,734 

honvédelmi 
(Kho) 

1,500 399,440 599,159 1,500 399,440 599,159 

közlekedési 
(Kkö) 

0,500 30,158 15,079 0,500 29,903 14,952 

Beépítésre nem szánt 
különleges területek 

intézményi 
(Ki) 2% 

6,000 25,084 150,504 6,000 25,084 150,504 

bányászati 
(Kb) 5% 

0,200 9,577 1,915 0,200 9,577 1,915 

honvédelmi 
(Kho) 5% 3,200 204,228 653,530 3,200 204,228 653,530 

                                                           
23. § A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékét b) hatályos településrendezési eszközök esetében a területfelhasználási 
egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti besorolásból adódó építési használat szerinti rendelet mellékletének 1. táblázatában 
megadott értékmutató alkalmazásával kell kiszámítani. 
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hulladék 
elhelyezésére 
szolgáló (Kh) 
5% 

0,100 42,363 4,236 0,100 42,363 4,236 

Közlekedési területek légi (Köl) 2,700 38,165 103,045 2,700 38,165 103,045 

közúti – nem 
lakóutca 
(Köu) 

0,500 640,287 320,143 0,500 640,474 320,237 

közúti – 
lakóutca 
(Köu2) 

0,600 331,380 198,828 0,600 330,576 198,346 

vasúti (Köv) 0,600 202,430 121,458 0,600 202,021 121,213 

Zöldterület (Z) 

3,0 ha-nál 
nagyobb 

8,000 123,629 989,030 8,000 123,629 989,030 

3,0 ha.-nál 
kisebb 

6,000 33,395 200,369 6,000 32,514 195,085 

Erdőterületek 

védelmi (Ev) 9,000 2574,861 23173,751 9,000 2574,946 23174,514 

közjóléti (Et)) 9,000 338,946 3050,511 9,000 338,946 3050,511 

gazdasági 
(Eg) 

9,000 94,178 847,598 9,000 94,178 847,598 

Mezőgazdasági terület 

kertes (Mk) 5,000 208,625 1043,125 5,000 208,625 1043,125 

szántó (Ma) 3,700 8632,339 31939,654 3,700 8632,339 31939,654 

korlátozott 
használatú 
(Mko) 

8,000 853,551 6828,411 8,000 853,551 6828,411 

Vízgazdálkodási terület Vízgazdálkod
ási (VG) 

6,000 680,114 4080,685 6,000 680,114 4080,685 

Összesen 4,204 18733,347 78748,538 4,207 18733,347 78804,497 

Biológiai aktivitásérték 4,204 4,207 
 

A számítás alapján megállapítható, hogy a tervezett állapot szerinti biológiai aktivitási érték 
gyakorlatilag nem változott. 
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Tájrendezés sémája 
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8.2. ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 
A városokban jelentkező környezeti terhelések miatt nehéz, ugyanakkor elengedhetetlen feladat a 
megfelelő minőségű környezet fenntartása. Az életminőség környezeti feltételeinek javításában 
hatékony szerepet játszanak a zöldfelületek, amelyek növényállományuktól, állapotuktól, szerkezetüktől 
függően következő funkciók ellátására képesek: 

-- Ökológiai szerep - A növényzet kedvezően befolyásolja a települések helyi klímáját, javítja a hő- 
és vízháztartási viszonyokat, növeli a páratartalmat, megköti a szennyeződéseket, természetes 
„légkondicionáló” hatásával elősegíti a levegő öntisztulási folyamatait. Kisebb mértékben a zaj- és 
rezgésterhelés mértékét is csökkenti. Mindezek együttes hatása javítja a település ökológiai 
adottságát, és pozitív hatással van a lakosság egészségügyi állapotára (pl. légzőszervi, allergiás 
megbetegedések csökkenése). 

-- Funkcionális, társadalmi szerep - A zöldfelületek lehetőséget nyújtanak pihenésre, rekreációra, 
pszichikai feltöltődésre, szabadtéri szabadidő-eltöltésre, javítják a lakosság komfortérzetét, 
találkozóhelyül szolgálnak – városi agóraként funkcionálhatnak. Ezen kívül számos létesítmény 
feladatát csak megfelelő növényállománnyal, átgondolt szerkezetű külső szabad terekkel, 
kertekkel együtt képes maradéktalanul betölteni. (pl. strandok, iskolák, óvodák, kórházak, 
temetők) 

-- Településszerkezeti és esztétikai szerep - A települések zöldfelületeinek mennyisége, állapota, 
szerkezete jelentősen befolyásolja a település arculatát, emeli a városképet. Ezen kívül a 
növényzet felhasználható térképzésre, területeket kapcsol össze, vagy választ el, kiemel vagy 
eltakar, irányokat határoz meg.  

-- Gazdasági szerep – A megfelelően kialakított zöldfelület közvetlen értékén túl, jelentős közvetett 
társadalmi-gazdasági – és ezen keresztül várospolitikai- hasznot jelent. A zöldfelületeknek nagy  
szerepe van a város élhetőségének kialakításában, ami hozzájárul a település népesség- 
megtartó képességének növeléséhez. Ezen kívül ide tartozik az ingatlanértékekre gyakorolt hatás, 
valamint a turisztikai vonzerő. 
 

8.2.1 Zöldfelületek állapota, rendszere 
 

A város zöldfelületei egymással való kapcsolódásuk esetén zöldfelületi rendszert alkotnak. A zöldfelületi-
rendszer elemei használat szempontjából csoportosítva a következők: 
-- közhasználatú zöldfelületek (zöldterületek: közparkok, közkertek; közterek, zöldsávok, fasorok, 

közjóléti erdők, vízfelületek), 
-- korlátozottan közhasználatú zöldfelületek (különböző intézménykertek) 
-- közhasználattól elzárt felületek (magánkertek, zöldtetők). 
Szolnok zöldfelületi-rendszere sugaras elrendezésű, a természeti adottságok, a települést átszelő 
vízfolyások, holtágak következtében. Biológiailag aktív felületeikhez helyenként kapcsolódnak 
zöldterületek, közterek, azonban a tőlük távolabb eső településrészek zöldfelületei már inkább 
szigetszerű elrendezést mutatnak. Összességében elmondható, hogy a folyó-menti területek rendszerén 
kívül a zöldfelületek nem alkotnak összefüggő rendszert a város szövetében, esetlegesen kapcsolódnak 
egymáshoz, területi arányuk alacsony.  
Így a vízfelületek zöldfelületi szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bírnak a város életében. A Tisza 
és a Zagyva alkotta zöldfolyosók zöld tengelyként húzódnak keresztül a városon, betöltve a zöldfelületek 
összes szerepét (a város ökológiai adottságainak javítása, esztétikai érték, városarculati és rekreációs 
szerep, idegenforgalmi vonzerő, stb.).  
Az Alcsi Holt-Tisza kondicionáló hatása is jelentős, bár partján a galériaerdők helyét sok helyen az 
üdülőtelkek magánkertjei vették át. Rekreációs szerepét tekintve igen sokrétű használat jellemzi, 
sportolási és egyéb felüdülési, pihenési lehetőségeket biztosít a lakosság számára, bár partja sok helyen 
közhasználat elől elzárt. 
A Tiszához kapcsolódóan helyezkedik el a közhasználatú zöldfelületek legnagyobb hányada. Így 
Tiszaliget, amely értékes faállományával jelentős kondicionáló hatással bíró terület, amelyhez rekreációs 
célú intézmények és idegenforgalmi létesítmények kapcsolódnak. Intézményei közül a termálstrandnak 
kiemelkedő a szerepe a lakosság rekreációjában, mind növényállománya, mind funkciója miatt, mivel a 
Damjanich uszoda megszűnése következtében fellépő hiányt kell pótolnia a város életében. A város 
zöldterületei és közterei közül Tiszaligettel szemben, a folyó jobb partján húzódik a Tisza-parti sétány, 
amely idős vadgesztenye fasoraival és fekvése miatti használati értékével a városarculat meghatározó 
eleme. Hozzá kapcsolódó zöldterületek a Verseghy park, Tisza-park, a Tiszai hajósok tere. Ezen 
rendszerhez csatlakozik intézményi zöldfelületként a megszűnt Damjanich uszoda és strand kertje. 
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A vasútállomástól a Zagyván át a Mester útig húzódó forgalmi tengelyt kísérő kisebb-nagyobb terek a 
Jubileum tér, az Eötvös tér, a Hősök tere, a Hild János tér, a Kossuth tér, a Szabadság tér, a Gutenberg 
tér és a Szent István tér. A közelmúltban, a belváros rehabilitációja keretén belül átalakított Kossuth tér a 
város szívévé vált. Többek között városi agóra funkcióját is betölti, emeli a településképet, fontos 
városarculati elem. Az Eötvös-tér igényes kialakításával, üde zöldfelületeivel és a környezetében lévő 
építményekkel (víztorony, ivókút, játszótér) szintén színfoltja a városnak. 
A Zagyva ártér, mint zöldfelületi tengely mintegy 2 km hosszú, 200 m széles biológiailag aktív felületként 
húzódik keresztül a településen. Hozzá kapcsolódó, használati értékkel bíró közterületek a Zagyva jobb 
partján húzódó sétány és kerékpárút, az Aradi Vértanúk tere a játszótérrel, valamint az Ispán körút 
lakótelepének zöldfelületei, beállt növényállománnyal, a Zagyva bal partján a Tallinn városrész lakótelepi 
közkertjei. 
Az utóbbi években felvetődött a Zagyva duzzasztása, melynek eredményeként több 10 km-es 
szakaszon szabadidő és rekreációs területek alakulhatnak ki, és ezzel a Zagyva menti zöldfelületi 
tengely meghosszabbodna és gazdagodna. Ennek feltétele többek között, a Jászsági Főcsatorna 
megépítése, mely tiszta vizet szállítana a Zagyvába. 
A Zagyva zöldfelületi tengelyéhez kapcsolódnak a Széchenyi lakóteleptől északra elhelyezkedő közjóléti 
erdők és ezen keresztül a lakótelepi zöldfelületek. A Széchenyi lakótelep jelentős méretű – bár 
fogyatkozó – zöldfelületei ellenére zöldfelületi szempontból nem jól ellátott terület. Növényállománya 
szegényes, használati szempontból a terület kis hányada megfelelő, bár néhol található játszótér, 
pihenésre alkalmas terület. A gimnázium előtt fekvő, a közelmúltban kialakított park emeli az egyébként 
igen vegyes karakterű és hangulatú lakóterület képét. Jótékony hatású a Széchenyi körút növekvő 
fasora is.  
Intézményi zöldfelületek közül megemlítendő a Zagyvához kapcsolódó MÁV-kórház és a helyi védelem 
alatt álló, volt Tüdőkórház kertje, valamint a Művésztelep és az egykori vár körüli zöldfelület. Jelentős 
zöldfelülettel rendelkező intézmények továbbá a Hetényi Géza Kórház, a MÁV uszoda, strandfürdő és 
sporttelep valamint a temető.  
A zöldfelületi rendszer elemi közé tartoznak a magánkertek, amelyek biológiailag aktív felületei nem 
közhasználatúak, de kondicionáló hatással rendelkeznek. Ilyenek a kertvárosi területek, mint a 
Schefcsik-telep, a Kertváros, Szandaszőlős, Pletykafalu, Partoskápolna, valamint az üdülőterületek 
zöldfelületei. A kertvárosias területekre a közhasználatú zöldterületek, közparkok szinte teljes hiánya 
jellemző. 
 
8.2.2 Zöldfelületi ellátottság 
A települések növényzettel borított területeinek aránya a település típusától, méretétől, 
természetadottságaitól függően rendkívül eltérő lehet. Minden településre vonatkoztatható optimális 
zöldfelület-arány nincs. A 132/2003 (XII.11.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi 
Programcélkitűzése városi környezetben 45 m2/fő közhasználatú zöldterület elérése. 
Jelenleg az egy főre eső, minimálisan biztosítandó zöldterületre vonatkozó jogszabályi előírás nincsen. 
A joghatályos településrendezési terv területi mérlege alapján az egy főre jutó közcélú zöldterület 
nagysága közel 21 m2/fő, ami megfelelőnek mondható, azonban ez az arány városrészenként igen 
eltérő. A tényleges használati értékkel rendelkező zöldfelületeket figyelembe véve pedig ez az arány 
jóval kedvezőtlenebb, mivel közkert, pihenőhely, játszótér tekintetében hiány mutatkozik a 
lakóterületeken, városi szintű közpark pedig nincsen Szolnok területén. (A városi szintű közpark 
pihenést, a játékot, sportot, s egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló, önálló és egymáshoz 
kapcsolódó, megfelelő növényállománnyal ellátott kertek együttese.)  
Összességében nem megfelelő a gazdasági területek és azok környezetének zöldfelületi ellátottsága. 
Gyakran hiányoznak a takaró és védőfásítások, a telken belüli zöldfelületek.  
A zöldfelületi rendszert általánosan a következők jellemezik: 

-- A rendszer tengelyét és egyben legjelentősebb elemét a folyók zöldfolyosói alkotják, annak 
ellenére, hogy a belterületi szakaszokon a kísérőnövényzet hiányos. 

-- Mennyiségi hiányosságok: városi szintű közpark hiánya, városrészi szintű közparkokkal való 
elégtelen ellátottság, amelynek következtében a meglévő játszóterek és pihenőhelyek 
túlhasználtság miatt nagyobb fenntartást igényelnek, gyorsan elhasználódnak.  

-- Minőségi problémák: a meglévő közhasználatú zöldfelületek növényállománya kevés kivételtől (pl. 
Eötvös tér, Kossuth tér, Széchenyi lakótelep) eltekintve szegényes, elhasználódott, kialakításuk 
nem vonzó, nem töltik be településszerkezeti, esztétikai szerepüket. 

-- Karakteres utcafásítások hiányoznak, sűrű növényállományú zöldsávoknak száma kevés. 
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-- Gazdasági és egyéb városi területek inaktív felületeinek magas az aránya.  
-- A magánkertek jelentős összetevői a zöldfelületi rendszernek, szerepük a környezetkondicionálás 

terén meghatározó. 
-- A beépített területek és a külterületek közötti zöldfelületi kapcsolatok hiányoznak 
-- Az értékvédelem szintje alacsony. 

8.2.3 Zöldfelületi rendszer fejlesztése  
A településrendezési terv szerint új zöldterület jön létre, ami a zöldfelületi rendszer szempontjából a 
korábbi funkciót tekintve átalakulást jelent; a volt Damjanich strand helyén közpark létesült. 

 
A belterület és környezetének zöldfelületei a felülvizsgált állapot szerint 

 

A zöldfelületi javaslat a gazdasági és területi lehetőségeket figyelembe véve jelentős beavatkozás 
helyett a zöldfelületi elemek megőrzésére és minőségi fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, valamint 
alapelveket fogalmaz meg és a megfelelő zöldfelületi rendszer kialakításához eszközökre, módszerekre 
hívja fel a figyelmet.  

-- A kevés beépítés-mentesen megmaradt városi felületen a közparkok vagy egyéb zöldfelületek 
kialakítása az önkormányzat anyagi lehetőségének függvényében történhet, amelynek azonban a 
forráson kívül feltétele a területek tartalékolása e célra.  
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-- Új zöldfelület, közkert kialakítását, a vízpartok közcélú zöldfelületeinek esetleges rendezését 
kertépítészeti terv alapján kell elvégezni. A tervezés során törekedni kell a többszintű 
növényállomány tervezésére, talajtakarók, fák, cserjék alkalmazására. 

-- A fasorok a városkép kialakításában kiemelkedő szerepet játszanak. Ezért új utak tervezésekor az 
út menti zöldfelületek területét biztosítani szükséges. Javasolt belterületi lakó- utak, utcák mentén 
legalább kétoldali fasor, a nagyobb forgalmú utak mentén többszintű zöldsáv tervezése és 
kialakítása.  

-- Közterületeken és közintézményeknél csak fásított parkolók létesítendők. Javasolt a 20 
férőhelynél nagyobb parkolók építése esetén zöldsáv kialakítása többszintű növényzettel, a fa 
törzse körül kialakított kazetták alkalmazása helyett. 

-- Gazdasági területek kialakítása esetén el kell érni a kötelező növénytelepítések megvalósítását. 
-- A lakóterületi közkertek, közparkok sokrétű szerepkörének betöltéséhez megfelelő fenntartás 

szükséges, amely gazdaságosabban végezhető, ha a növényállomány az adottságoknak 
megfelelően kerül kiválasztásra és kialakításra (termőhelyi adottságok, környezetterhelés – 
várostűrő fajok, fenntartás- extenzív). Ezen kívül megfelelő nagyságú és mennyiségű zöldfelület 
biztosítása esetén kisebb az egységnyi felületre jutó terhelés, kevésbé intenzív a használat, 
lassúbb az elhasználódás, gazdaságosabb a fenntartás. 

-- Mivel a településarculatot és az élhetőséget, versenyképességet igen jelentős mértékben 
befolyásolják a zöldfelületek, javasolt a város zöldfelületi koncepcióját és zöldfelület-fejlesztési 
programjának elkészítése, kidolgozva a források megteremtésére vonatkozó stratégiát, 
eszközrendszert, ösztönzéseket (például befektetői csoportok részvételi lehetőségének 
feltérképezését, érdekeltté tételét, pályázati lehetőségek felkutatását). 

-- A zöldfelületek alacsony aránya és a lapos-tetős lakó-, intézményi épületek, kereskedelmi, szolgáltató 
létesítmények nagy számára való tekintettel javasolt zöldtetők létesítésének ösztönzésére programot 
kidolgozni, mivel e zöldfelületek városökológiai-környezetvédelmi szerepe igen jelentős, (például a 
városi hőszigetelő hatás mérséklésében, szmog-képződés csökkentésében). 
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8.3 ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT ÉS HATÁSTANULMÁNY 
 

8.3.1. Vizsgálat 
 

a). Történeti leírás, régészeti örökség 
TÖRTÉNETI LEÍRÁS 
Szolnok és környéke évezredek óta lakott terület. Egymás feletti rétegekben megtalálhatók a kőkorszaki, 
népvándorlás kori, honfoglalási, a török időkből származó és a későbbi korok emlékei, szerszámai, 
edényei, csontok. 
A római korban Szolnok átkelőhely volt a Pannóniát Dáciával összekötő úton, itt keresztezték egymást 
az É-D irányú víziút és a K-Ny irányú kereskedelmi út. Szolnok szerepe a Tisza partján ugyanaz volt, 
mint Budáé a Duna mentén. Ez a földrajzi helyzet, a víziút és a szárazföldi utak kereszteződése 
határozta meg a város szerepét és történelmét. Hadi és kereskedelmi útként, átkelőhelyként egyaránt 
fontos. A történelem során a mai Szolnok helyén álló település tizennégyszer pusztult el, de a kedvező 
közlekedés-földrajzi helyzete következtében mindig újra felépült és tovább fejlődött.  
Régészeti leletek igazolják, hogy a honfoglaló magyarok is lakták e helyet. A Zagyva partján fekvő 
strázsahalomból származó tarsolylemezes sír nemzetségi székhelyre utal. 
A magyar feudális államszervezet kialakulásakor létrejött megyék és várispánságok sorában Szolnok 
megye neve szerepel. A várost 1018-1038 között alapították és nevét Zounok várispánról kapta.  
Az árpádházi királyok korában kiépült megyeszékhelyről nincsenek hiteles (térképi) adatok, 
feltételezhetően az ispáni vár és az attól Ny-ra levő magaslat (a mai Tabán) területén alakult ki a 
városmag, vízzel teljesen körülvéve. 
A település fejlődésével szűkké váló területtől Ny-ra alakult ki a külső város: a polgárváros a Kossuth 
utcától délre, a katonaváros attól É-ra.  
A tatárjárás után a külső várost is várfallal és a Tisza-Zagyva vizével táplált várárokkal vették körül.  
A török elleni végvárrendszerben Szolnok a harmadrendű erődök csoportjába tartozott. 1549-1550-ben 
egri várépítők működtek közre Szolnok megerősítésében. Kő hiányában palánkvárat építettek, amelyet 
minden oldalról víz vett körül. A Zagyvatorkolattól É-ra és Ny-ra kb. 3-400 m-re a Zagyvát új 
mesterséges csatornával kötötték össze a Tiszával. Az új meder a régi palánkfal mentén haladt, így a 
vár területe nagyjából megegyezett az ispánsági földváréval. A külsőváros körüli falat bástyákkal 
erősítették meg, így alakult ki a külső vár. 
Szolnokot 1552-ben elfoglalták a törökök. A 133 évig tartó török uralom alól a város 1685. október 18-án 
szabadult fel. 
 A törökök kiűzése után 1685-ben kezdődött a vár 

újjáépítése, a város megújulásakor az első 
lakosok katonák voltak, a polgári lakosságot csak 
kedvezményekkel lehetett visszacsalogatni. 
Szolnok mezőváros lett és Erdélyből a sószállító 
útvonal egyik állomása. A XVII. században 
ferences szerzetesek telepedtek le a városban. A 
XVIII. század elején városias életmód kezdett 
kialakulni, a hivatalos közigazgatás 1702-ben 
indult meg. E korból származik a város első 
ismert címere: alul ekevas, oldalt búzakalász, 
középen kivont kard – azaz a város földművelő 
és védelmi szerepére utalt.  

Az 1703-1710 szabadságharcban Rákóczi megerősíttette a várat, melyet a császári hadak 1707-ben 
foglaltak el úgy, hogy a menekülő védők mindent felégettek maguk mögött. Pár évig csak romok voltak 
Szolnok helyén, majd 1710. márciusában Rákóczi újra felépíttette a várat szögletes bástyákkal. 1710. 
októberében ismét osztrák kézre jutott Szolnok.  
A polgári élet a Szatmári béke után indult újra, földműveléssel és a szószállítás számára további 
raktárak építésével. Elkészült a Tisza-híd is. 1710-ben a város lakóinak száma 1 000 fő körül volt, majd 
gyors fejlődéssel 1750-ben már 2 800 fő, 1785-ben pedig 5 380 volt a népességszám. A lakóházak 
száma ugyanezen idő alatt 100-ról 850-re nőtt. 1724-ben megindult a ferences templom és rendház 
építése. A mezőgazdaság mellett- éppen a jó közlekedési fekvés következtében - fejlődött a 
kereskedelem, a szállítás és az ipar (faipar) is. Sokan dolgoztak a sószállításban, a vízi úton érkező só 
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szárazföldi szállítóeszközökre átrakásában. A belső vízfolyásokkal körülvett városrészek sűrű városias 
településsé fejlődtek, a csapadék- és szennyvizet levezető árkon kívül, attól ÉNy-ra voltak a 
mezőgazdasági területek, kertek, legelők.  
 

I. katonai felmérés 

Az 1782-85 között készült első katonai felmérésen jól láthatók a városias beépítésű részek, a mai 
Kossuth utca nyomvonala, a sóházak és a ferences kolostor a Tiszaparton, a Tisza-híd és az akkor még 
megvolt a középkori vár is. Ezt 1785-ben II. József rendelete alapján lebontották. 
A reformkor törekvései - a folyamszabályozás és gőzhajózás valamint a közúti-vasúti fejlesztések - 
Szolnok fejlődését fellendítették. 1845-46-ban megtörtént a Tisza-szabályozás, majd ezt követően 
megindult a gőzhajózás. A Pest-Szolnok vasútvonal 1847. szeptember 1-én nyílt meg. A vasútállomás a 
Tisza-partra került, hogy a gőzhajón érkező áruk könnyen átrakhatók legyenek a vasúti kocsikba. E 
városrészben a vasút és víziút jelentőségét őrzik az indóház (műemlék), a Gőzhajó, Széchenyi és 
Indóház utcanevek.  
Jó közlekedési kapcsolatai következtében Szolnok fontos szerepet játszott az 1848-49-es 
szabadságharcban, a katonai szállítások központjává vált.  
 
 

II. katonai felmérés 

A vasút továbbépültével (1850) a főpályaudvar átkerült jelenlegi helyére, de továbbra is üzemelt a 
tiszaparti állomás is. 1857-ben megépült a Tiszán a vasúti híd.  
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A közlekedési kapcsolatok ilyen mértékű fejlődése új korszakot nyitott a város gazdaságában: a 
mezőváros szerep mellett az ipari fejlődés rohamléptekkel megindult: vasúti járműjavító, fűrészüzem, 
szeszgyár, gőzmalom, cukorgyár létesült. Kialakult a déli iparterület.  
A második katonai felmérés (1829-1866) már nem ábrázolja a várat, de feliratként (Festung) még 
megtalálható egykori helye. A város területe folyamatosan terjeszkedik a kertek (ÉNy) irányában. Ezen a 
térképen már felismerhető a mai belváros szerkezetének legnagyobb része: a Tisza-part és a Kossuth 
utca-Baross utca közötti városrész utcáinak nyomvonala a jelenlegi utcáknak megfelelően már kialakult. 
Felismerhető a Tabán halmaz-települési szerkezete, valamint a Kossuth utca és Ady Endre utca közötti 
terület utcaszerkezete is. A Kápolna utcától Ny-ra a Kard u., Koszorú u. körüli tömbök kialakulása is 
elkezdődött. Látható a vasútvonal és az Indóház utcában jelzi a térkép az állomást, a jelenleg műemléki 
védelem alatt álló indóház épülete is kivehető, de már ábrázolja a mai pályaudvar helyén is az állomást. 
 

III. katonai felmérés 

A harmadik katonai felmérés térképén (1872-84) már jól látható a jelenlegi város belső magja – zömmel 
a mai utcavonalakkal – és a déli iparterület indulása. A városias beépítés már majdnem kitölti a 
vasútvonal – a Tisza – a Zagyva által határolt területet, csupán a mai pályaudvartól É-ra eső vasút menti 
területek beépítetlenek még. A Zagyván túli terület fejlődése még nem indult meg és a felmérés a Tisza 
szabályozás befejezése előtt készült, az Alcsi-holtág a térképen még a folyó részeként van ábrázolva. A 
Tisza balparti oldalának beépítése még nyomokban sem kezdődött el. 
1876-ban Szolnok megyeszékhellyé vált, ez lendületet adott a közintézmények építésének: Megyeháza, 
törvényszék, városháza, szállók, iskolák létesültek, elindult az első közkórház építése is. A század-
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fordulón kiépült a Szabadság tér – Kossuth Lajos u. – Kossuth tér városias térfala, a főutakat burkolattal 
látták el. 1926-tól nagyszabású városrendezési terv alapján átépült a Tisza-part, fürdő, színház, 
templom, zsinagóga létesült, kialakult a sétány és a hozzá kapcsolódó – franciás kertépítészeti 
koncepciót türköző - parkrendszer. 
Mint fontos közlekedési csomópontot a II. világháborúban jelentős támadások érték a várost, 450 ház 
teljesen romba dőlt, további 1000 megsérült. 
A hidegháború éveiben Szolnok katonai szerepe előtérbe került: 7 laktanya létesült a városban, 
repülőtere máig jelentős. 
Az ötvenes évek iparosítása, valamint a hatvanas évek téeszesítése következtében a felszabaduló 
mezőgazdasági munkaerő foglalkoztatása az ipar fejlesztését mozdította elő. A környék 
mezőgazdaságára alapozott feldolgozóiparon (cukorgyár, papírgyár, konzervgyár, állati-fehérje 
feldolgozó) túl megindult a vegyipar (Tiszai Vegyiművek) jelentős mértékű fejlesztése is, ezzel az 
iparterület déli irányú terjeszkedése. 
A hetvenes években radikálisan átépült a városközpont, városszerkezeti változásokat hozott a Szántó 
krt. megépítése. A Baross u. - Kossuth u. vonala és a Tisza közötti területet kevésbé érintette a szanálás 
így itt többnyire megmaradt az utcák történetileg kialakult nyomvonala, a kisvárosi beépítés és a térfalak. 
E városrészben található a város legtöbb védett, ill. védelemre érdemes épített értéke. 
A 4. sz. főút déli elkerülő szakasza és az új Tisza-híd megépítése tehermentesítette a városközpontot a 
már-már elviselhetetlen átmenő forgalomtól és ezzel megnyitotta a lehetőséget a városközpont 
humanizálására, valamint a déli területek (Szandai rétek) fejlesztésére. 
A rendszerváltás jelentős gazdasági – és ezzel városrendezési – következményekkel járt. 
Felszabadultak a laktanyaterületek, amelyek így beépíthetővé váltak, megindult a kereskedelem 
nagyarányú fejlesztése, bevásárlóközpontok épültek a Szandai réten. Az iparterület átalakulóban van, 
több – korábban nagy jelentőségű üzem (cukorgyár, papírgyár) bezárt, még sok az újrahasznosításra 
váró (ipar)terület. A rendszerváltás városrendezési következményei még nem zajlottak le teljesen, az 
átalakulás még folyamatban van.  
RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG 
A várost az Árpád–korban alapították eleink, első említése 1075–ből való, a garamszentbenedeki 
apátság alapító levelében szerepel Zounuk néven. Helye ugyanitt volt, a mai város tehát a régi 
maradványaira épült. Jól látható ez a régészeti lelőhelyek szóródásából, ahogy itt is, ott is fel–
felbukkannak a középkori város emlékei. Egyetlen nagy régészeti lelőhelyként jelölhetjük be a 
városközponti részét.  
A régészeti lelőhelyek felderítése, feltárása szempontjából a külterület kedvezőbb. Nem ismerünk itt több 
lelőhelyet, de megbízhatóbb adataink vannak kiterjedésükre, intenzitásukra nézve. 
Módszeres, dűlőről dűlőre végzett terepbejárást nem végeztünk Szolnok határában, de a 
megyeközpontra a múltban is, a jelenben is jellemző nagy építkezések, beruházások, földmunkák sok 
helyen hoztak leleteket a felszínre, s így e részleges kutatásokból, a földmunkákhoz kapcsolódó 
számtalan leletmentésből Szolnok településrégészeti térképét meglehetős biztonsággal megrajzolhattuk. 
b) Természet, táj, tájhasználat—településhálózat és településszerkezeti összefüggések 

TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT 
Szolnok a Tiszába ömlő Zagyva torkolata köré települt város. A két víz találkozásának, valamint az 
Alföldön belüli centrális helyzetének köszönhetően vízi és szárazföldi utak csomópontjává vált. Földrajzi 
fekvésének ezt az előnyös tulajdonságát nemcsak honfoglaló őseink fedezték fel, hanem biztos érzékkel 
ismerték fel ezeket az ideális körülményeket a már évezredekkel ezelőtti első betelepülők, az újkőkori 
Körös kultúra képviselői is. Őket követően, időről időre benépesedett valamennyi letelepedésre 
alkalmas, árvízmentes, vízközeli magaslat. A vízközelséget nemcsak a ma ismert folyók biztosították, 
hanem a szabályozások előtti időkben számtalan águk, kanyarulatuk hálózta be és barangolta körül a 
környéket.3 A domborzat ma is őrzi nyomukat, nem meglepő ezért, hogy partjaikon valamennyi történeti 
korszak leletei megtalálhatók 
A TELEPÜLÉSI SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

                                                           
3 A Zagyva egyik, mára már betemetett városi ágát név szerint is ismerjük, ez a Pityó, mely az egyik lelőhely nevében fennmaradt. 
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Szolnok szerepkörét elsődlegesen közlekedés-földrajzi helyzete határozta meg. Az, hogy jó közlekedési 
kapcsolatai a város gazdasági vagy katonai-védelmi szerepét helyezték-e előtérbe, mindig a történelmi 
korszak sajátosságaitól, a háborús és békés időszakok váltakozásától függött. A gazdasági és 
honvédelmi szerep fontossága miatt az irányítási-adminisztratív jelentősége is megnövekedett, már a 
honfoglalás korában nemzetségi székhely volt, megyeszékhely funkciója pedig a kiegyezés óta 
folyamatos.  
A gazdasági profilon belül eleinte természetszerűleg a mezőgazdaság dominált, majd évszázadokon 
keresztül a mezővárosi és (só)kereskedelmi tevékenység volt a döntő. Az iparosodás a XIX. században 
vált fontossá és a kiegyezés után lett meghatározó, de domináns maradt a II. világháború utáni nagyipar 
létrehozásának korszakában is.  
A rendszerváltás és az ipari társadalomból az információs társadalomba való átmenet Magyarországon 
egybe esik. Hogy a város a termelőipar térvesztésére és a tudományos-technológiai forradalom 
kihívásaira hogyan tud reagálni, milyen válaszokat tud adni, ill. e környezetben, hogyan tud helytállni, az 
még éppen csak kialakulóban van, mint ahogy az is, hogy ennek milyen területhasználati és építészeti 
következményei lesznek. 
A katonai, honvédelmi szerepkör hosszú évszázadokon keresztül meghatározta Szolnok 
városszerkezetét: 
 – központban a várral és erődített falakkal, vizesárokkal,  

– majd később a laktanya és egyéb honvédségi területekkel, 
- a katonai reptérrel, stb. 

E területfelhasználás és ennek településszerkezeti hatásai a rendszerváltás óta háttérbe szorultak, ill. a 
felszabadult, használaton kívül került honvédségi területek más célra való hasznosításának lehetősége 
megnyílt, de még nem zárult le. Hatalmas egykori laktanyaterületek vannak még használaton kívül, vagy 
csupán részlegesen, ill. átmeneti jelleggel hasznosítva (pl. Besenyszögi út két oldala, Alcsi városrész), 
melyek jövőbeli sorsa és végleges rendezése kihatással lesz a város arculatára is és működésére is.  
A közlekedési csomópont szerepkör a város kialakulását és fejlődését meghatározó tényező volt 
valamennyi történeti korszakban.  
Mára a víziút/víziszállítás vesztett jelentőségéből, nem gazdasági tényező, hacsak a turizmus 
fejlesztésében nem.  
A vasúti csomópont szerep ismét egyre fontosabb lehet a vasúti szállítás EU-beli rehabilitációja és 
fejlesztése nyomán.  
A közúti (és a Tisza-hidak révén az átkelési hely) szerepet Szolnok továbbra is megőrzi, különösen, 
mivel a Tisza magyarországi szakaszán kevés a híd. A meglevő 4. sz. főközlekedési út, a tervezett M4 
(Erdély felé vezető, újabb Tisza-híd építését igénylő) gyorsforgalmi út és az S8-as dunántúli 
szakaszának K-i folytatásaként tervezett - Eger felé haladó és a Dunántúllal (haránt irányú) 
kapcsolatokat teremtő - gyorsforgalmi út e közúti csomópont jelentőséget tovább fokozza. A tervezett 
utak nyomvonalvezetése jelentősen befolyásolni fogja a város szerkezetét (a kapcsolódó belső úthálózat 
kialakítását) és egyes városi szerepköröket, valamint a területfelhasználást is (városkapuk 
áthelyeződése, Szandai rét beépítése/használata, stb.). 
Jelentősége lehet a város távlati gazdaságában a gyors légi elérhetőségnek is. A katonai reptér polgári 
célokra és teherszállításra történő hasznosítása már részben megindult, hogy ez milyen méreteket ölthet 
és a város e lehetőséget, hogy tudja kihasználni az a jövőben dől el, ennek azonban további 
városszerkezetet ill. területfelhasználást befolyásoló hatásai lehetnek.  
Az adminisztratív központ szerepkör a kiegyezés óta folyamatos. Hogy ez hogyan fog változni az EU 
regionális politikájához igazítandó közigazgatási rendszeren belül, az még ma nehezen 
prognosztizálható, minden esetre a megyék helyett a régióközpontok kialakítása bizonyos közigazgatási 
funkciók csökkenését vetíti előre. Az oktatásnak, a decentralizált (emberközeli) ügyintézésnek és az 
informatikának a szerepe azonban vitathatatlanul nő, ezért Szolnok e funkcióit és a hozzá kapcsolódó 
intézményeket/infrastruktúrát nemcsak megőrizni, de erősíteni is kell. Ez további épületigénnyel járhat, 
ill. esetlegesen használaton kívül került épületek újrahasznosítási-funkcióváltási lehetőségét magában 
rejti. 
c) Településkép és utcaképek 
Jellegzetes, örökségvédelmi szempontból értékesnek tekinthető szolnoki településképet napjainkban a 
Belváros, ill. a Belvároshoz kapcsolódó történeti városrészek hordoznak. A város 1950-es évektől 
elindult, majd a 70-es években felgyorsult nagyarányú építkezései, ill. az újonnan kiépült településrészek 
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a történetileg kialakult jellegzetes városképet jelentősen átalakították. Ma a városba érkezés pontjairól 
feltáruló látványban egyedül a vízi úton érvényesül a hagyományokat hordozó városkép. 
A lakótelepek megjelenése és különösen a déli iparterületek nagy létesítményei a településkép 
meghatározó elemeivé váltak.  
A Tiszaparti városrész a Kápolna utca menti utcák, valamint a mai Ady E úttól délre eső városközponti 
területek a Zagyva és a Tisza között a XVIII századi városfallal körülvett települési rész volt melyet 
szérűskertek öveztek. A szérűskertek telekstruktúráját őrzik ugyan helyenként még mai az utcahálózatok 
a Rákóczi út és a Pozsonyi út környékén, de városképi és utcaképi örökséget csak a városfalon belüli 
területek hordoznak. 

.  

A mellékelt térkép a településkép szempontjából 
értékes örökséget hordozó XVIII. századig kialakult 
települési területeket ábrázolja. 
A XIX. században megépült vasúthálózat, a 
gőzhajózás ösztönözte Szolnok egybefüggő 
iparterületeinek kialakulását a régi vasútállomástól 
délre. Ekkor alakultak ki az ezekhez kapcsolódó 
kistelkes szűk-utcás földszintes lakóterületek, 
melyek részben fennmaradtak, és az itteni utcák 
még érzékeltetik a régi városszéli lakóterületek 
jellegzetes hangulatát.  
 

d) Településszerkezet és területfelhasználás 
Szolnok településszerkezete és területhasználata az előzőekben ismertetett történelmi előzmények 
nyomán alakult ki. A vasúthálózat a várost közlekedési csomópont jellegéből adódóan több részre 
tagolja. Ennek következtében sok a zárványterület. Míg a külső kapcsolatok szempontjából ez előny, 
addig a város belső működésében zavarokat okoz. Nemrég még az országos közúthálózatok a város 
belső területein vezetettek át, és ugyanezt a problémát okozták. Napjainkra az átmenő forgalom a külső 
hálózatok és a Szántó krt. megépítésével átrendeződött, a belső városrészek részben tehermentesültek. 
A történelmi városrészek szempontjából ez előnyös változást hozott. A gyalogos terek utcák 
kiépítésének lehetősége megteremtődött.  
A Tisza és a Zagyva folyók ugyancsak tagolják a várost, de természeti jellegüknél fogva jótékonyan. 
Különösen előny a belvárosi közelség. A Tisza széles természetes zónát jelöl ki az északi és a déli 
városrészek között, és ez még értékesebbé, egyedibbé teszi a történelmi hangulatot hordozó Tiszaparti 
városrészt.  
A kialakult településszerkezet és területhasználat is a történelmi és a Tiszaparti városrészek fokozott 
védelmére hívják fel a figyelmet. 
e) Településkarakterek 
Szolnokon az építési szabályozásban a karakterek szerinti szabályozás már tíz év óta gyakorlat. Az 
építési övezetek meghatározásában a karakterek definiálása áll az első helyen. Az alkalmazott 
karaktertípusok a helyi adottságok alapján, a történetileg kialakult karakterjellemzőkkel kerültek 
meghatározásra. Ezek alapján, Szolnokon az alábbi karakterek szerepelnek a szabályozásban:  

 belvárosi karakter 
 vegyes (telepszerű) karakter 
 városi-zárt karakter 
 kertes karakter 
 külsőségi karakter. 

Valamennyi karakteren belül megkülönbözteti a szabályozási terv a már kialakult (beállt) területeket, 
ahol a meglevő adottságokhoz (előkertméret, beépítési mód, építménymagasság) kell illeszkedni, ill. a 
karakternek megfelelő új (nem kialakult) beépítésű területeket. Ez utóbbiba tartoznak azok a 

Szolnok a XVII. században 



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                2016                        VÁTERV95 
129 

 

városrészek is, ahol a korábbi, már kialakult beépítéshez képest változásokat tartalmaz (javasol/enged 
meg) a terv, pl. az intenzitás növelését, a beépítési mód megváltoztatását (oldalhatáron álló beépítés 
zártsorúvá átfejlődését), az építménymagasság megemelését, stb.  
BELVÁROSI KARAKTER  
A belvárosi karakter – mint a neve is utal rá – a városközpontot jellemzi. Területi kiterjedése ennek 
megfelelően a város egész belterületéhez képest viszonylag kicsi, bár központi elhelyezkedése miatt a 
városképben mégis döntő jelentőségű. A belvárosi karakterű területek zöme a kialakult kategóriába 
sorolható, nem kialakult – tervezett/változtatható – csupán kis részben fordul elő. 
Jellemzői:  

 beépítési mód: zártsorú vagy szabadonálló, 
 előkert: jellemzően nincs, (az újonnan építendő épületek az utcavonalra helyezendők), 
 telekméret: 500-2000 m2, 
 beépítési intenzitás: 25-60 %, 
 épületmagasság: 6,0-16,0 m. 

E karakter területei:  
a városközpont, a Kossuth utca – Kossuth tér – Baross Gábor u. és a József Attila u. belvárosi 
végének mindkét oldalán, az Ady Endre u. É-i oldalának a Pozsonyi út és Gárdonyi Géza út közötti 
szakasza. 

 

A belvárosi karakter jellegzetes részlete 

VEGYES KARAKTER 
A vegyes karakterbe a telepszerű – lakótelepi, ill. ipartelepi – beépítések tartoznak. Ennek jellemzője, 
hogy egy telken több építési hely kerül kijelölésre, az épületek a telken (zöldben) úszva, szabadon állóan 
helyezkednek el. Szolnokon jelentős nagyságú területekre jellemző a vegyes-telepszerű beépítés, ezek 
zöme – általában az amúgy is változás közben levő iparterületek – nem beállt, változtatható, kisebb 
része – többnyire a lakótelepek – a kialakult/beállt kategóriába sorolhatók. 
 Jellemzői: 

 beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 
 telekméret: 100-4000 m2, 
 beépítési intenzitás: 5-100 %, 
 épületmagasság: 3,5-33,0 m. 

E karakter területei:  
a város belvároson és történeti várostesten kívül 
eső területei, az ipari, ill. gazdasági területek, a 
nagy telekterületű intézmények, ill. a vasút és a 
Tisza – Zagyva által határolt tömör várostestben a 
lakótelepi beépítések foltjai. 

vegyes karakter jellegzetes részlete 

VÁROSI ZÁRT KARAKTER  
Ebbe a karakterbe a város történetileg kialakult – régebbi építésű - részein domináns, tipikusan zártsorú, 
(kis)városias beépítés tartozik. Területi kiterjedése ennek következtében a vasúton belüli városrészekre 
jellemző, de ide sorolható a külsőbb városrészekből a Pletykafalu keleti része és a Hant u. – Körösi u. – 
Lomb u. –vasútvonal által határolt terület, valamint a Zagyván túl és az iparterületen néhány további 
tömb is. Nagyobb terület foglal el, mint a belvárosi karakter és a városképben ugyanolyan döntő szerepe 
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van. Külsőbb elhelyezkedésűek a nem kialakult – tervezett/változtatható – területek, a kialakult 
karakterek inkább a belső városrészekben a József Attila úttól K-re a Tisza és a Baross Gábor u. között, 
valamint az Ady Endre út és a vasút közötti részen, a telepszerű karakter közé ékelődve fordulnak elő.  
 Jellegzetes városi zártsorú városrész a 

városközpont II. ütemeként megjelölt Ady E. út-
Baross G. út, Kápolna utca és Eötvös tér közé  
eső tömb. Jellemzői: 

 beépítési mód: zártsorú vagy 
szabadonálló, 

 előkert: jellemzően nincs (az újonnan 
építendő épületek az utcavonalra 
helyezendők), 

 telekméret: 500-2000 m2, 
 beépítési intenzitás: 25-60 %, 
 épületmagasság: 4,5-12,0 m. Városi-zárt karakter jellegzetes részlete 

KERTES KARAKTER 
Ebbe a karakterbe a város családiházas, kertvárosias, laza beépítésű, (kis)telkes területei tartoznak, 
ahol nem (csak) az épített jelleg a meghatározó, hanem a körülette levő zöld is jelentős szerepet játszik 
a városkép alakításában. Kötelező az előkert létesítése, a beépítés szellős – jellemzően nem zártsorú -, 
a telken belüli legkisebb zöldfelületi arány 35-70 % között lehet, azaz a telek minimum egyharmada 
parkosított. 
 Jellemzői: 

 beépítési mód: szabadonálló, oldalhatáron 
álló, ikres, 

 előkert: van, általában min. 5,0 m, de 
amennyiben kialakult területeken más a 
jellemző (pl. 3,0 m), akkor annak 
megfelelő méretű, 

 telekméret: 180-2000 m2, 
 beépítési intenzitás: 15-50 %, 
 épületmagasság: 3,5-7,5 m. 

E karakter területei:  
A karakter jellegéből következően elsősorban a 
külső városrészek, zömmel a történeti városma- 

Kertes karakter jellegzetes részlete 

gon kívüli területek: a Kertváros, Szandaszőlős, Pletykafalu Ny-i része, Pártoskápolna, a Széchenyi 
városrész lakótelepi beépítését körülvevő területek és a Zagyván túli városrészek lakótelepeken kívüli 
részei. A vasútvonal és a Tisza közötti történeti várostestben - a Csokonai utca és vasút közötti terület 
kivételével - alig található kertes karakter 
KÜLSŐSÉGI KARAKTER 
 

 

Ebbe a karakterbe a kertes karakter 
beépítettségénél is lazább, (nagy)telkes beépítésű 
telkek tartoznak, ahol a zöldfelületi arány az 
előzőnél is nagyobb, a beépítési százalék és az 
építménymagasság viszont kisebb. A telken belüli 
legkisebb zöldfelületi arány 55-70 % között lehet, 
azaz a telek legalább fele növényzettel borított. 
E karakter többnyire tervezett – nem kialakult – 
területeken fordul elő, a város peremén. Szolnok 
valamennyi karaktere közül a legkisebb területet 
fedi le.  
E karakter területei:  
előfordulási helye a déli iparterülethez  Külsőségi karakter jellegzetes részlete 
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kapcsolódva a Törteli út mentén és a Zagyván túli területen a vasútvonal mentén (Külső-Millér), valamint 
Szandaszőlősön a nagy tömb belsővel rendelkező tömbök. 
Jellemzői: 

 beépítési mód: szabadonálló, oldalhatáron álló, 
 előkert van, általában min. 5,0 m, de kialakult területeken eltérő lehet (pl. 3,0 m),  
 telekméret: 500-2000 m2, 
 beépítési intenzitás: 15-30 %, 

épületmagasság: 3,5-6,0 m 
 
f-h) Védettségek, örökségi értékek elemzése, területhasználat és területi állapot a kulturális 
örökség összefüggésében 
Az alábbiakban a két fejezetet együtt tárgyaljuk, mivel az alap -- a közigazgatási terület egészére 
joghatályos, 1997-ben jóváhagyott--településrendezési tervhez örökségvédelmi munkarész már készült. 
Ennek nyomán kerültek meghatározásra az egyedi és helyi védelmi kategóriák, kijelölések és 
lehatárolások. 
 
RÉGÉSZETI VÉDETTSÉGEK 
Módszertani kérdések 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény 66. & (2) bekezdése kimondja: „Kötelező 
az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a településrendezési eljárás (a településfejlesztési 
koncepció, a településrendezési terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) során.” 
Ha a fenti törvényt, a törvény szellemének megfelelően, a régészeti örökség védelmében értelmezzük, 
akkor a legfontosabbnak azt tarthatjuk, ha a tervezett települési módosítások, építkezések, 
beruházások, tekintettel a lelőhelyek ex lege védettségére, lehetőleg nem érintik a régészeti lelőhelyeket 
(2001. évi LXIV. törvény 22. &), vagy ha az mégis elkerülhetetlen, akkor azokat előzetesen fel kell tárni. 
A megelőző feltárást az örökségvédelmi törvény 22.& (3) bekezdése, valamint a 18/2001. (X.18.) NKÖM 
rendelet 14. § értelmében a beruházónak szerződést kell kötnie a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatóságával.  
A régészeti védettség Szolnokon előforduló három formája, 1. kiemelten védetté nyilvánított régészeti 
lelőhely, 2. nyilvántartott régészeti lelőhely és 3. régészeti érdekű terület, a beruházóra nézve más-más 
jogi kötelezettséggel jár, ezért hangsúlyozott megkülönböztetésük indokolt. A folyamatos számozást 
azonban ennek ellenére sem szűntettem meg, mert a tervlapokon egyébként is nagyon sok jel, ill. 
számjegy szerepel majd, s csak zavart okozna, ha a régészeti örökség védelmével kapcsolatban, mely 
mégiscsak egyazon témakör, újra kezdődne a számsor. A megkülönböztetésre ezért azt a módszert 
követtem, hogy a számsor elejét a nyilvántartott régészeti lelőhelyek kapták meg (az egyetlen védetté 
nyilvánított lelőhely, a Gutenberg tér is ezek között szerepel), a másik felét a régészeti érdekű területek. 
Így a folyamatos számozás ellenére egy–egy elkülöníthető tömbben található a védettség e két formája 
(így tanulmányozható a táblázatban is).  
Szolnok esetében ez azt jelenti, hogy  

 2. sorszámú a kiemelten védetté nyilvánított régészeti lelőhely 
 3–91. sorszámon a nyilvántartott régészeti lelőhelyek,  
 (1)-(20). sorszámon a régészeti érdekű területek szerepelnek.  

A különbséget formálisan is igyekeztem kifejezni. A régészeti érdekű területek mellé írott számot a 
munkatérképen négyszögletes keretbe foglaltam, a szöveges részben és a táblázatban pedig zárójelbe 
tettem. A munkatérképen a lelőhelyek, ill. régészeti érdekű területek körberajzolásában is különbség 
van. (L. később a mellékletek magyarázatánál!) Mindezt azért hangsúlyoztam ilyen részletességgel, mert 
fontos, hogy az általam (általunk) alkalmazott megkülönböztető jelek vagy csoportosítások megfelelően 
tükröződjenek a településrendezési terv szöveges részeiben és tervlapjain egyaránt. A KÖH Budapesti 
Regionális Irodájának javaslata, hogy a régészeti lelőhelyeket R, a régészeti érdekű területeket RE 
jelöléssel lássák el. 
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének kiindulópontja a konkrét fejlesztések 
vizsgálata, mégpedig abból a szempontból, hogy a településrendezési koncepcióban, ill. tervekben 
szereplő módosításoknak, fejlesztéseknek mi a várható hatása a régészeti örökség egyes elemeire 
nézve, s ez milyen kötelezettségeket jelent a beruházó számára.  
Tekintve azonban, hogy a településfejlesztés állandó és soha le nem záruló folyamat, szükséges a 
fejlesztésekkel egyelőre nem érintett területeken is: 
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1. Az adott településre vonatkozóan valamennyi, a múzeumi adattárakban, esetleg helytörténeti 
gyűjteményekben, szakirodalomban, levéltárakban fellelhető vagy helyi lakosok közléseiből nyert 
információk alapján megismert és valamilyen módon nyilvántartott régészeti lelőhelyek számba 
vétele.  
2. Az adott településre vonatkozóan minden olyan hely számba vétele, ahol régészeti lelőhely 
valószínűsíthető. Ezek a régészeti érdekű területek. 

Egy-egy terület régészeti lelőhelyeinek gyakorisága, azaz a régmúlt idők településsűrűsége a földrajzi 
környezet teremtette életfeltételek függvénye. Az ismert, múzeumokban, közgyűjteményekben 
nyilvántartott lelőhelyek száma azonban mindenkor a vidék kutatottságán múlik. Ha a hatástanulmány 
elkészítésénél a nem megfelelő évszak, vagy az állandóan sürgető határidő miatt a módszeres 
terepbejárásra nincs mód, a régészeti kutatottság hiányosságait geomorfológiai megfigyelésekkel 
ellensúlyozhatjuk. Tehetjük ezt azért, mert évek, évtizedek terepkutatásaiból mára már körvonalazódtak 
azok a törvényszerűségek, melyek korról korra szabályozták a letelepedés rendjét. A vízközelség és 
árvízmentesség például alapkövetelmény volt minden otthont kereső közösségnél — meg is találták e 
helyeket. Ezért a tévedés kockázata nélkül bátran régészeti érdekű területnek határozhatjuk meg azokat 
a helyeket, melyeket domborzati, vízrajzi adottságai szinte minden korban letelepedésre alkalmassá 
tettek, s melyeken eszerint régészeti lelőhely valószínűsíthető. A településrégészeti kép azonban így 
sem lesz teljes, mivel ez a geomorfológiai megfigyeléseken alapuló módszer csak az általános 
szabályoknak megfelelő régészeti érdekű helyek kiválasztására használható, egyedi esetekre nem. 
Pedig terepbejárási tapasztalataink azt mutatják, hogy a valóságban előfordul, hogy általunk 
alkalmatlannak ítélt helyet is birtokba vettek elődeink - nem egyszer az ártérben – komoly fejtörést 
okozva ezzel az indítékaikat csak találgató mai kutatónak. Az itt vázolt, teljességre törekvő komplex 
módszerrel — becsléseink szerint — a valóságban meglévő régészeti lelőhelyeknek mintegy 70 %-át 
tudjuk feltűntetni.  
A minél teljesebb település-régészeti rekonstrukció azért kulcsfontosságú, mert az örökségvédelmi 
hatástanulmány régészeti fejezetének éppúgy célja a leletek - lelőhelyek megmentése, védelme, mint a 
beruházások elősegítése azzal, hogy felhívja a figyelmet a lelőhelyekre, a feltárásukkal járó költségekre 
(melyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény értelmében a beruházót terhelik). 
Továbbá felhívja a figyelmet a feltárások időtartamára, a feltétlenül kikerülendő, szigorúan védett 
helyekre, hogy — lehetőség szerint — csak elvétve fordulhasson elő, hogy a már folyó kivitelezési 
munkálatokat kelljen hosszú hónapokra felfüggeszteni a nem várt leletek előkerülése miatt.  
A régészeti védettség fenti, törvényben definiált három formájába tartozó területek Szolnokon a 
beruházóra háruló kötelezettségek szempontjából is három kategóriába sorolhatók. Az első két 
kategória a nyilvántartott lelőhelyek körén belül található, a 3. kategória a régészeti érdekű területekkel 
azonos. Bár a beruházásokkal érintett területeken végzendő régészeti tevékenységről a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal határoz, az alábbi csoportosítás a törvény előírásainak figyelembe vételével 
készült.  

1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok, (településdombok és/vagy temetkezési helyek) (A 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény alapján természetvédelem alatt is állnak), 
esetleg a középkori templomhelyek és más kiemelt jelentőségű, védetté nyilvánított lelőhelyek. A 
halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a bolygatása 
tilos, hanem 30 méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka. 
2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely, amennyiben a 
beruházást másutt nem lehet megvalósítani.  

Szolnok város belterületére vonatkozó megjegyzés: 
A megelőző feltárásra vonatkozó előírás Szolnok belterületén az esetek többségében formális 
és csak elviekben érvényesíthető, mert a beépítettség miatt a lelőhelyek nagyrészt már 
megsemmisültek, ház áll rajtuk vagy éppen aszfalt fedi azokat. Ennek ellenére a megelőző 
feltárásra kötelezett lelőhelyek között szerepelnek, mert megeshet, hogy környezetükben, az 
aszfalt alatt még megbújik kisebb nagyobb érintetlen részlet.  Belterületen a megelőző feltárás 
csak a kivitelezéssel egyidejűleg képzelhető el. A táblázatban ezért a szükséges intézkedés 
oszlopban a megelőző feltárás mellett kiegészítésképpen a szakfelügyelet is szerepel. 

3. Terepbejárást, próbaásatást, esetleg szakfelügyeletet igénylő helyek: Geomorfológiai 
sajátosságok alapján (pl. egykori vagy ma is élő folyómedrek árvízmentes partjai, árterek kis 
kiemelkedései, vizenyős rétek kiemelkedő földnyelvei stb.) régészeti érdekűnek definiált területek, 
ahol régészeti lelőhely valószínűsíthető — olyan településeken, ahol módszeres terepbejárások 
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nem folytak. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal dönt arról, hogy adott esetben e területeken a 
fentiek közül milyen régészeti munkát tart szükségesnek. 

Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel nem zárulnak le 
okvetlenül a régészeti tennivalók. E munkák a felderítést célozzák, azok eredményétől függően 
további régészeti kutatásokra, azaz megelőző feltárásra is szükség lehet. 

Egyedi esetekben felállíthatunk további alkategóriákat — javaslataink, tanácsaink vagy éppen sajátos 
helyi körülmények alapján. Ilyen lehet pl. olyan lelőhely, mely nagyon intenzívnek mutatkozik már a 
felszíni megfigyelések alapján is, s ezért feltárása igen költséges és időigényes. A beruházás nem tilos e 
helyeken, csupán nem javasolt.  
A régészeti védettség formái Szolnok területén  

a) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonkezelési Központ 2015 07 10. adatszolgáltatás 
szerint Szolnok közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek az alábbiak: 

 

2 Vár, Gutenberg tér kiemelten  
védett 

108/1, 108/2, 109 

3 Irodaház védett 1590/2, 1628/2, 1627, 1626, 1658, 1659, 2070/4, 
 2070/1, 1657 

4 Beke Pál halma III. lelőhely védett 0775/26, 0773/6, 0773/1, 0774 
5 Beke Pál halma II. lelőhely védett 0775/20, 0775/21, 0775/26 
6 MOL-vezeték 4. lelőhely védett 0512/25, 0512/26, 0512/8, 0503/9 
7 MOL-vezeték 30. lelőhely védett 0494/3, 0494/1 
8 Szandaszöllős V. védett 0693/10, 0695, 0696/8 
9 Marx-park védett 789, 793/1, 790, 792/4, 788 
10 Tisza-híd védett 9756/5, 9756/3, 9756/4, 9758, 9682, 9683, 9681 
11 Vöröshadsereg út 33. védett 19085, 19082/1, 19078/6, 19078/8, 19078/4, 19078/7 
12 Attila u.50. védett 6172, 6223, 6222, 6221, 6193/1, 6173, 6174/1, 

 6174/2, 6175, 6177, 6176, 6219, 6220, 6218 
13 Vízmű-telep és Városmajor út 

között 
védett 770, 147/3, 100, 101/1, 147/4, 147/6, 148/1, 96/2 

14 Szolnok I. homok védett 0784/11 
15 Beke Pál-halma védett 0775/22, 0776 
16 Szandaszőllős III. védett 0710/11, 0710/12 
17 Fekete város 2. védett 0503/12, 0503/11, 0520 
18 Szandaszöllős IV. védett 0699, 0706/12, 0706/11, 0706/10, 0696/26, 0696/25 
19 Fekete város védett 0492/10, 0492/3, 0492/6, 0492/7, 0492/9, 0493/1,  

0493/2, 0493/3, 0493/4, 0493/5, 0495, 0497, 0498/1, 
 0498/2, 0499/1, 0499/2, 0500, 0501, 0502, 0503/12, 
 0503/13, 0503/14, 0503/15, 0503/16, 0503/17, 0503/3,  
0503/4, 0503/5, 0503/6, 0503/8, 0503/9, 0504/2, 0512/8, 
 0520, 0526, 0505, 0504/1, 0512/26, 0492/8, 0512/25,  
0519, 0503/10, 0503/11, 0494/3, 0496, 0494/1 

20 Szanda- Reptér védett 0785/1, 11131/7, 19819/4, 19819/1, 19819/3, 19819/2, 
 0691/3, 11131/1 

21 Attila u. védett 5565/1, 6261, 6193/3, 6194, 6258 
22 Szandaszőlős védett 0738 
23 Szandaszöllős II. védett 0719/8 
24 Gettler telek védett 1595, 1598, 1599, 1600, 1597, 1596, 1606, 1607,  

1611, 1604, 1605, 1601, 1602, 1603/2, 1603/1, 1609 
25 Személyi pályaudvar védett 5567/12, 5162/5, 5370/1, 5370/2, 5567/19 
26 Bástya u. 8. védett 119, 117/6, 116, 121, 117/5, 136, 135/4, 128, 135/3,  

135/1, 134, 133, 132, 131, 130, 122 
27 Vártemplom védett 115, 147/3, 116, 117/2, 139, 117/3, 117/5, 138 
28 Művésztelep parkja védett 147/3, 119, 117/6, 116, 121, 120 
29 Zagyva-torkolat védett 783/2, 783/1, 102, 782 
30 Pityó-part védett 780, 781, 132, 131, 130, 143/1, 129 
31 Zagyva-gát védett 0273/3, 0274, 0275/1, 0275/2, 0211 
32 Kénsavgyár védett 0919/5, 0936, 19039/8, 19038/3, 19029 
33 Kengyelsziget, Blaskóföld védett 0693/12, 0695, 0696/22, 0696/27, 0696/26, 0696/25, 

 0696/28, 0696/24, 0696/23, 0696/21 
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34 Szandaszőlős védett 0702/12, 0702/3, 0702/8, 0702/9, 0745, 0766 
35 Táncsics Mihály u. védett 836, 835/2, 834/2, 833, 839, 828/2, 827, 828/5, 

 828/4, 826 
36 Beke Pál-halma 1. sz. lelőhely védett 0775/21, 0775/22, 0775/20 
37 Házgyár védett 19039/8, 19048/2, 19050/1, 19051/5, 19051/6, 19051/7 
38 Titász-telep védett 99/2, 99/1, 101/1, 101/8, 97/1 
39 Kossuth L. u. 27. védett 2080, 1344/2, 1344/1, 2071, 2072/1, 2077, 2072/13, 

 2072/12 
40 Strázsa-halom védett 0233/10, 0233/11, 0233/5, 0233/6, 0233/4 
41 Tiszaparti Gimnázium védett 1045, 929, 926, 1042, 1041, 788 
42 Hubay Ferenc u. védett 2038/1, 2030/35, 2056/3, 2030/34, 2078, 2072/12,  

2072/2, 2076, 2030/2 
43 Fedett uszoda védett 789, 793/1 
44 Mártírok u. 4. védett 1208, 1209, 1211, 1218, 5370/1, 1219, 1210, 1220 
45 Tűzköves védett 0265/14, 0265/15, 0267/1, 0267/2, 0267/3, 0267/4, 

 0268, 0269/5, 0269/6, 0271/1, 0266 
46 Alcsi-sziget védett 0595/15 
47 Tiszameder, Tisza Szálló védett 9683, 789, 823, 822, 788 
48 Millér halastavak védett 0469/8, 0469/9, 0468/4, 0468/3, 0473, 0476 
49 Millér, Csapó-tanya védett 0457/24, 0457/23, 0457/22 
50 Millér, Csapó-tanya 2. védett 0455/7, 0456, 0457/4, 0457/29, 0457/3 
51 Fekete-város, Csapó-tanya védett 0504/1, 0498/1, 0504/2, 0503/6, 0503/17, 0503/16,  

0503/15, 0503/4 
52 Fekete-város, Csapó-tanya 2. védett 0498/1, 0492/7, 0503/16, 0503/15, 0503/3 
53 Millér védett 0449/2, 0449/1, 0449/4, 0449/3, 0449/6, 0449/5 
54 Millér 2. védett 0432, 0435, 0434 
55 Zagyvapart védett 0197/3, 0198/3, 0198/2, 0197/4, 0197/2 
56 Szandaszőlős, Cseber-ér-dűlő védett 0732/13, 011/3, 0732/12 
57 Lenin Tsz védett 063, 052/49, 064, 052/44, 052/11, 052/6, 052/23,  

052/30, 052/45, 062/5, 053, 052/43, 052/22, 052/39,  
052/40, 052/38, 052/42, 052/41, 052/46, 052/47, 
 052/48, 052/24, 088, 061 

58 Arany J. u. védett 1628/2, 1629, 1631, 1630, 1628/1, 1604, 1605,  
1632, 1642, 1641, 1638, 1637, 1636, 1633, 1639,  
1640/1, 1640/2, 1643, 1623, 1634 

59 Ságvári u 16 védett 897, 896, 921, 931, 920, 895/2, 864/4, 906, 871/1, 
 960, 958, 909, 912, 959, 953, 956, 875, 913, 905, 
 903, 947, 948, 949, 952, 904, 907, 901/1, 900, 899, 
 934, 938/3, 939, 893, 892, 890, 901/2, 902, 883, 886, 
 887, 898, 933, 895/1, 914 

60 Ferences Templom védett 1049/3, 1054, 1049/4, 1055, 1052/1, 1047/2, 1048, 
 1049/1, 1045, 1046, 1056, 1042, 1038, 1037, 1047/1 

62 Beke-halmi-dűlő védett 0772, 0771/10, 0769, 0775/5, 0775/6, 0775/7, 
 0774, 0773/1, 0773/6, 0770, 0767/18, 0768 

63 Szandaszőlős közepe védett 12438, 11366/1, 11368/20, 11368/21, 12456/6,  
12457, 12458/8, 12458/7, 12458/6, 11364/9, 12456/8, 
 12456/7, 11367/7, 12468, 12459/1, 12462/2, 12459/5,  
12459/14, 12459/12, 12459/11, 12459/18, 12459/19, 
 12459/17, 12459/16, 12459/13, 12474, 12475, 12476,  
12478, 12479, 12472/4, 12472/3, 12472/1, 12471,  
12473, 11541, 12469, 12470/2, 12470/1, 11364/11, 
 11547/1, 11543/4, 11543/6, 12470/4, 12470/3,  
11542/4, 11542/3, 11543/7, 11543/5 

64 Piroska(Paládics) védett 0990/32, 0983/1, 0990/31, 0982/36 
65 Dombos védett 034/48, 034/49, 034/50, 034/27, 034/28, 034/26, 

 034/25, 034/24, 034/44, 034/45, 034/46, 034/47 
66 Papp-tanya védett 0127/27, 0127/25, 0126/2 
67 Zagyva-part védett 0153/16, 0153/17, 0153/11, 0153/18, 0153/6, 0157/1, 

 0145/10, 0150, 0155/4, 0155/3, 0153/36, 0154/1,  
0154/2, 0153/35, 0153/34, 0153/33, 0156/1, 0156/2,  
0156/3 

68 Alcsi- puszta I-II. védett 0211, 0204/3, 0204/2, 0204/1, 0278/10, 0278/11, 
 0278/9, 0279/1, 0279/2, 0279/3, 0280/12, 0280/13, 
 0280/14, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0278/6, 0280/15,  
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0280/3, 0205/1 
70 Alcsi-puszta III. védett 0278/11, 0278/10, 0278/9 
71 Milléri-holtág-part I-II. védett 0420/5, 0420/2, 0405, 0414, 0415/2, 0415/3, 0420/13, 

 0420/12, 0420/11, 0376/2, 0419/1, 0419/2, 0419/3, 
 0422/1, 0422/2, 0422/3, 0423/6, 0423/7, 0423/8,  
0423/9 

73 Palladics-puszta védett 19034/4, 19030, 0935/3, 0935/2, 0935/1, 0935/4,  
0935/5, 0919/4, 0936, 0935/10, 0935/9, 0935/8, 
 0935/7, 0935/6 

74 Vár, Palánk vár védett 783/1, 102, 108/2, 115, 147/3, 117/4, 782, 118/2, 
 119, 117/6, 116, 121, 120, 118/1, 103, 104/10,  
109, 117/2, 99/2, 105/16, 105/1, 105/2, 105/3,  
105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 
 105/11, 105/12, 105/13, 106/3, 106/4, 106/5,  
106/10, 107, 108/1, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7,  
104/8, 104/9, 105/15, 104/3, 104/2, 106/12,  
106/11, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 101/10,  
101/4, 139, 117/3, 117/5, 138, 143/1, 137, 136, 
 135/4, 128, 135/3, 99/1, 113, 114/3, 147/8, 110, 
 111, 112, 140, 97/2, 100, 97/4, 101/1, 147/4, 101/8, 
 101/7, 97/1, 772/3, 772/2, 147/6, 176, 148/2, 145/5, 
 144/2, 770, 145/2, 146/1, 145/4, 145/3, 175, 148/1, 
 150, 174, 173, 172, 151, 149, 146/2, 177, 178, 135/1, 
 134, 133, 132, 131, 130, 129, 780, 144/5, 771,  
772/5, 143/2, 144/15, 96/1, 96/2, 144/7, 144/12,  
144/6, 144/8, 144/9, 144/11, 144/4, 144/10, 220,  
219, 203/1, 202, 201, 200, 203/2, 124, 123, 144/14, 
 144/13, 122, 781 

75 Sas-halom-dűlő védett 074/15, 074/16, 074/17, 074/18, 077, 078/38,  
078/36, 078/37 

76 Zagyva- oldal- dűlő védett 0161/6, 0161/4, 0161/3, 0149/52, 0149/54, 0149/53 
77 Fekete-tanya védett 0136, 0130/5, 0130/4, 0139/25, 0139/23, 0139/24,  

0139/22, 0139/6 
78 Szűcs-tanya védett 0136, 0139/25, 0139/5, 0139/2, 0139/6, 0129/7, 

 0129/23, 0129/26, 0129/27, 0129/28, 0129/29, 
 0129/24, 0129/25 

79 Zagyva-parti halom védett 0139/25 
80 Határ-menti halom védett 0130/4 
81 Kovács- tanya védett 078/68, 078/69, 078/70, 078/71, 078/72, 078/73, 078/75 
82 Farmosi- tanya védett 078/87, 078/88, 078/89, 078/90, 078/91, 078/92, 

 078/93, 078/94, 078/96, 078/97 
83 Zagyva- part II. védett 0141/21 
84 Fácán- telep védett 0144, 0141/15 
85 Ondok- tanya védett 0211, 0278/5, 0278/6, 0280/3 
86 Alcsi- puszta IV. védett 0360/6, 0360/8 
87 Milléri-főcsatorna-partja védett 0417, 0415/16 
88 Puszta-Szanda védett 0803/11, 0804/1, 0803/10 
91 Besenyszögi út védett 0420/2, 0420/11, 0375/1, 0373/4, 0373/5, 0376/1,  

0376/2, 0362/22, 0362/24, 0362/25, 0364/1, 0364/2 

b) Régészeti érdekű területek 
(1) Kisasszony–dűlő  (11) Hegyes–halom–dűlő 
(2) Paládics–puszta  (12) Zagyva–oldal–dűlő 
(3) Cukrász–dűlő  (13) Vasút–alja 
(4) Katona–dűlő  (14) Város széle 
(5) Cukrász–dűlő  (15) Alcsi–sziget 
(6) Hasznos–sziget, Gyurka–part  (16) Alcsi–sziget 
(7) Sas–halom–dűlő  (17) Alcsi–sziget 
(8) Hegyes–halom–dűlő  (18) Cseber–ér–dűlő 
(9) Hegyes–halom–dűlő  (19) Thököly út melletti volt laktanya telke 
(10) Hegyes–halom–dűlő  (20) Milléri csatorna és környéke 
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Régészeti lelőhelyek Szolnok közigazgatási területén 
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c) Azonosítatlan régészeti lelőhelyek 
Azok a lelőhelyek tartoznak ide, melyeket nem tudunk ugyan pontosan lokalizálni, de valamilyen 
forrásból ismert a nevük, esetleg az onnan származó leletanyag is, de sajnálatosan nem rendelkezünk 
topográfiai információkkal. Mindezek ellenére sem maradhatnak ki azonban a régészeti 
hatástanulmányból. Még nem tettünk le arról ugyanis, hogy valamilyen módon mégis azonosítani tudjuk 
majd. (Megkülönböztetésképpen római számmal jelöltem.) 

I. lelőhely, Reálgimnázium: Őskori szórványleletek kerültek be onnan a múzeumba. 
II. lelőhely, Szolnok környéke: Vaskori szórványleletek a múzeum gyűjteményében. 
III. lelőhely, Kengyel–Tenyő–sziget: Újkőkori telepleletek, későbronzkori (rákóczifalvi csoport) 
temetője, ismeretlen korú sír került elő e közelebbről nem azonosítható lelőhelyen. 
IV. lelőhely, Szolnok I. homok: Homokbánya területén, földmunka során honfoglalás kori temetkezés 
került elő. 
V. lelőhely, Tisza Antal Tsz: Újkőkori telep– és sírlelet származik a lelőhelyről, valamint avar 
temetkezés. 

A teljeskörű felülvizsgálat keretében régészeti szempontból újonnan megvizsgált területek  
1. A Thököly úti laktanya területe 
A fejlesztésre kiszemelt rész a város ÉNY-i szélén fekszik, derékszögű háromszög alakú terület, délen a 
Kisgyepi-főcsatorna ÉK-en a Thököly út, azaz a 32. sz. út, Ny-on pedig a Nagysándor József út 
határolja. A térképről az olvasható le, hogy asztalsimaságú felszín, mely azonban a kissé mélyebben 
fekvő térszínekből - északon a Tófenék, délen pedig a Kis-Tófenék - kiemelkedik Tengerszint feletti 
magassága 86-87 m. 
A tervezett fejlesztések a már eddig is beépített területen fognak zajlani. A viszonylag ritkábban 
sorakozó épületek között azonban érintetlen, bolygatatlan részek is meghúzódhatnak.  
A földmunka során fokozott figyelemre lesz szükség, régészeti szakfelügyeletet mellett 
2. Milléri csatorna és környéke 
Vízjárta, víz szabdalta vidék, ahová a nagyszabású fejlesztéseket tervezik. A Millér nevű, ma már 
csatornává alakított és a Tiszába torkolló vízfolyás és a Tisza gátja U alakú, Milléri-laposnak nevezett 
területet zár közre. E terület D-i részén, ill. a Milléri-csatorna és a vasút közti sávban kívánják a 
beruházásokat megvalósítani. A Milléri-lapos tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 83 m-t, a 
csatorna és a vasút közti sávban is alig éri el a 84 m-t. Mindazonáltal a vízközelség, mint fontos telepítő 
tényező szerepet játszhatott a múltban. 
Milléren turisztikai és szabadidő központ, állatkert, sport- és szórakoztató létesítmények kiépítése 
történik majd. Mindez a már meglévő Vízügyi Múzeumhoz kapcsolódóan. Nagy átalakítással, 
földmunkával járó feladat. Örvendetes, hogy nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint, de nem árt az 
óvatosság. A vízközelség minden egyéb földrajzi adottság előtt a legfontosabb telepítő tényező volt az 
elmúlt évezredek alatt. A ma nagyon mélynek tűnő felszín egy szárazabb éghajlati periódusban 
letelepedésre alkalmas lehetett.  
A földmunka során fokozott figyelemre lesz szükség, a régészeti szakfelügyeletet mellett. 
Mindkét, fejlesztésre kijelölt területen előfordulhat régészeti lelőhely, ezért javasoljuk, hogy tekintsék 
régészeti érdekű területnek. 
 
ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 
Bevezetés 
A 2005-ben készített vizsgálat alapvető megállapításai a településszerkezet, a településkarakter, a 
település és utcaképek vonatkozásában az elmúlt négy évben észrevehetően nem változtak. Az 
örökségvédelem szempontjából fontos területen a település és utcaképet zavaró új építmény nem épült. 
A műemlékjegyzékben szereplő, országosan védett épületek és építmények száma nem bővült. A helyi 
védelem alatt álló emlékművek és épületek jegyzékének újabbakkal való kiegészítését javasoljuk. 
Szükségesnek láttuk, hogy jegyzéket állítsunk össze azokról az épületekről, emlékművekről és 
építményekről, amelyeket a város történetének a 19. sz. végétől a 20. sz. közepéig tartó mintegy 60 
éves időszakának figyelemre és megőrzésre méltó építészeti-művészeti értékének találtunk. Azt 
gondoljuk, hogy a védett, a védelemre javasolt, és a figyelemre méltó építményekre azok fényképeiből 
rendezett kiállítással és a képekhez mellékelt rövid magyarázattal fel kellene hívni a város lakóinak 
figyelmét. Ezeket az épületeket, a védettséget feltüntető táblával vagy jellel meg kellene jelölni, mert ez 
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valamiféle megkülönböztetett rangot adhat számukra. A fenntartóikat pedig valamilyen módon (akár 
jelképes összegű fenntartási hozzájárulással, vagy adókedvezménnyel) érdekeltté kellene tenni ezek 
védelmében. Tudatosítani kellene számukra azt, hogy az épület eredeti tömegének, külső 
megjelenésének jó állapotban tartása nemcsak a város érdekességét fokozza, hanem számukra is 
hasznot hozó értéknövekedéssel is járhat. Aki megnézi a 20. sz. második felében épült városrészeket, 
az azonnal észreveszi, hogy ezekre egyik ide látogató turista sem kíváncsi, sőt a város lakóinak sem 
vonzó élmény. De az egyes esztétikai értéket jelentő házak megőrzésénél talán még fontosabb a 
történelmi város települési szerkezetének, útvonal vezetésének, beépítési módjának, az utca egységes 
képének megőrzése, mert az egyedi értékek csak az eredeti környezetükben érvényesülnek. Úgy láttuk, 
hogy ezen a téren ugyan bőven található környezetromboló beépítés, de a védendő terület még túl nagy 
károsodást nem szenvedett. Az utcahálózat megmaradt, a szocializmus korának érzéketlen, agresszív, 
nagytömegű házai többségükben a széleken épültek fel. A rendszerváltás utáni időkben ennyire durva 
beavatkozások már nem voltak. De épültek és továbbra is épülnek meghatározóan földszintes beépítésű 
utcákba kétemeletes, tetőtér beépítéses házak, szétdúlva az amúgy egységes utcaképet. Meg kell 
határozni azt a területet, vagy legalább azt az utcaszakaszt, amely még őrzi egységes történelmi 
kisvárosi jellegét, és ahová csak a földszintes vagy egy emeletes, kisvárosi beépítéshez igazodó új 
épületek építhetők. Nem kell minden kis házat megtartani, mert ezek többségét nem érdemes 
korszerűsíteni. A helyükbe azonban a környezete beépítési módjához, telekszélességéhez, 
magasságához és jellegéhez igazodó új épületeket kell építeni. Így is megőrizhető a régi kisvárosias 
hangulat. Ez nemcsak a földszintes kisvárosi, hanem más jellegzetes beépítési módok esetében is igaz.  
Található néhány jó példa is a jó beépítésre. Ilyen a Tabán, amely sok más városnak is például 
szolgálhat. Jó példa a Koszorú u. 2-16 és a Magyar utca páratlan végének új beépítése is. Fel kell még  
hívnunk a figyelmet az utcák fásítására, amely kis költséggel sokkal barátságosabbá teheti az utcákat és 
a tereket. Meg kell említenünk még az általában mostohán kezelt ipari épületeket. Mindenek előtt a régi 
indóházat és vízházat, valamint a közelében lévő hosszú raktárépületet. Az indóház ugyan kívülről 
rendben van, de a belseje üres. ha nem használják fel valamire, nincs fenntartója, akkor a hajléktalanok 
tanyájává válhat és néhány év alatt lepusztul. Ugyanez vonatkozik a raktárépületre is, amely pedig 
érdekes, megőrzésre méltó ritkaság. Javasoljuk az országos műemléki védettség kiterjesztését erre az 
épületre is. Talán az egész együttesre lehetne valami hasznosítási lehetőséget találni. Ugyanilyen 
ritkaság a MÁV járműjavító. Ennek két csarnoktömbje látszólag eredeti állapotában megmaradt. Az 
országban sok ehhez hasonló ipari épület volt, de ezek egy részét már a 60-70-es években lebontották 
és új vasbeton csarnokokat építettek a helyükre, a többi nagy része a rendszerváltás ipari 
megsemmisülésének esett áldozatul. A szolnokiakat még használják, ezért megkímélte a befektetői 
érdeklődés és az építkezési vágy. Szólnunk kell még arról, hogy a két világháború közötti modern 
építészetnek szinte nyoma sincs a városban. Csak két középületet találtunk, amely ezt a stílust 
képviseli: a posta és a Vásárhelyi közgazdasági szakközépiskola épületet. Ebből a posta épülete az 
értékesebb, Bauhaus típusú modern, amely országos szinten is kiemelkedő alkotás. Jól illeszkedik a 
Baross úti utcaképbe és Szolnok akkori méretéhez és jelentőségéhez igazodik.  
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonkezelési Központ 2015 07 10. adatszolgáltatás 
szerint Szolnok közigazgatási területén műemlékek az alábbiak: 
ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK 
MÜEML. 
SZÁM 

CÍM HRSZ ÉPÜLETTÍPUS JELLEGE, ÉRTÉKE ÁLLAPOTA FÉNY-
KÉP 

3911 Ady E. u. – Pozsonyi 
u. sarok 

3089 Xavéri Szt. 
Ferenc kápolna 

épült 1749-ben, barokk, egytornyú 
dongaboltozatos, előtte romló állapotú 
kőfeszület. 

felújították 1, 2 

3913 Balogh K. u. – Pólya 
T. u. sarok 

1549 Mária szobor készült 1750 körül, kő, kovácsoltvas 
kerítéssel körülvett talapzatra helyezett 
oszlop tetején álló Mária alak, csillagos 
glóriával. 

 megfelelő 3. 

3914 Szt. István tér 1. 115 r. k. plébánia- 
templom 
(vártemplom) 

épült 1824-ben, klasszicista, boltozatos, 
egytornyú. 

nedvesedő 
lábazat, 
különben jó 
állapotú 

4. 

3915 Szt. István tér 1. a 
templom szentélye 
mögött áll 

 115 Nepomuki Szt. 
János szobor 

készült 1804-ben, kő, a széles talapzat két 
oldala mellékalakok számára kialakítva. 

romló állapotú 5. 
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3918  Madách u. –
Templom u. sarok 

17 ülő (bánkódó) 
Krisztus szobor 

készült a 19. sz. elején, védőépítménye a 
19. sz. második felének historizáló 
stílusában készült. a szobor homokkő, 
olajmázolással. 

megfelelő 6. 

 3919 Templom u. 8/A 
(Szentháromság tér) 

1047/1 Ferences 
templom 

barokk, épült 1724-57 között, a szentély 
végén álló toronnyal, boltozatos belső tere 
művészileg értékes. 

jó állapotú, bár 
a homlokzatán, 
több helyen 
hullik a vakolat 

7. 

3920 Templom u. 8. 1046 Ferences 
rendház 

barokk, 1723-51 között a templommal 
egybeépítve épült, kétszintes, puritán 
homlokzattal, keresztboltozatos 
folyosókkal. 

rossz külső 
állapotú, 
felújítás alatt 

8. 

3921 Templom u. 10-12. 
(Szentháromság tér) 

1049/3 Ferences 
gimnázium 

klasszicista, 1836-ban épült, építette 
Szvitek Márton, kétszintes, szabadon álló 

felújított, de a 
lábazata 
erősen 
nedvesedik 

9. 

3922 Templom u. 8/A 
(Szentháromság tér) 

1047/2 Kálvária késő barokk, készült 1794-ben, kő, 
háromalakos szoborcsoport. 

megfelelő 10. 

3923 Kossuth tér 4. 2065 „Magyar Király” 
Szálloda, 
jelenleg 
Damjanich J. 
Múzeum 

klasszicista, épült 1860-ban, építője 
Obermayer Lajos, az eredetileg két 
emeletes épületre a 20. sz. második 
felében 3. emeletet építettek.  

felújított, jó 
állapotú 

11. 

3924 Kossuth u. 2. 798 Megyeháza eklektikus, épült 1878-ban, kétszintes, 
belső udvaros, a főhomlokzat erős, 
árkádos középrizalittal.  

felújított, jó 
állapotú 

12. 

3926 Nyíl u. 8243/2 Görög katolikus 
kápolna 

 kis barokk kápolna félköríves záródású 
szentéllyel, kis huszár-toronnyal, épült 
1799-ben, megújítva 1869-ben. 

elfogadható 
állapotúnak 
látszik. 

13. 

3927 Szapáry u. 17. 903 lakóház, jelenleg 
szolgáltató ház  

késő klasszicista, épült 1840 körül, 
földszintes, közép- oromzatos 

tatarozott, jó 
állapotú 

14. 

3929 Szabadság tér 6. 1565 Obermayer-
Hubai féle 
bérház 
jelenleg Varga 
Katalin 
gimnázium 

késő klasszicista, épült 1856-ban, építette 
Obermayer Lajos, három-szintes 
sarokház.  

tatarozott, jó 
állapotú 

15. 

3930 Tabán u. 7. 1368 falusi lakóház deszkaoromzatos, földszintes kielégítő 16. 

8806 Szabadság tér 787/4 A szolnoki csata 
emlék- 
lékműve 

felállították 1868-ban, emlékoszlop 
kőből, Gerenday Antal alkotása 

megfelelő 17. 

10079 Tisza park 1. 849 Verseghy Ferenc 
gimnázium 

eklektikus, épült 1887-ben, tervezte Benk 
Károly, kétszintes, nyerstégla burkolatos, 
vakolat díszítéses épület 

Felújított, jó 
állapotú 

18. 

10083 Kossuth Lajos u. 4. 800 Vármegyei 
kaszinó, jelenleg 
Tudomány és 
Technika Háza 

eklektikus, épült 1896-ban, kétszintes 
sarokház, a sarkán díszes kupolás  
függőerkéllyel, két díszes oromzatos te-
tőablakkal. 

tatarozott, jó 
állapotú 

19. 

10339 Körösi u. 1-3. 7350 víztorony eklektikus, épült 1899-ben, a medence 
díszes faburkolattal, a tetején 
dísztoronnyal 

felújították 20. 
21. 

10658 Szapáry u. 22. 960 Nemzeti Szálloda eklektikus, épült 1895-ben, tervezte 
Kocsis Lajos, háromszintes, díszes klinker 
burkolatú homlokzat, díszes földszinti 
fémportál 

jó állapotú 22. 
23. 

10856 Indóház utca 5567/12 Ó-Szolnok vasút- 
állomása és víz-
háza 

Az indóház kétszintes, 1847-ben épült 
ipari épület, faragott fa konzolos fő-
párkány különálló vízház két 
oldalszárnnyal. 

homlokzata 
felújítva, belül 
elhagyatott, 
üres 

24. 
25. 
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10856 Indóház u. 5567/21 raktárépület a 
régi 
vasútállomáson 
(indóház) 

hosszú földszintes épület kétoldali 
rakodórampával, különlegessége a 
párkány kitámasztása.  

romló állapotú, 
felújítandó 

26. 
27. 

11559 Sóház u. 2. 917 református 
templom, 
református 
parókia, régi 
gyülekezeti ház 

nyerstégla homlokzatú, centrális tömegű 
romantikus stílusú épület. 

jó állapotú 28.. 

11558 Eötvös tér  3143/1/A víztorony nyolcszögletű, építészetileg jól meg-
formált vasbeton építmény, megfon-
tolandó, milyen rendeltetéssel illeszt-
hető be a városképbe. A 20. sz. eleje. 

elfogadható 
állapotú, de 
fel-újítandó. 

29. 

11560 Templom u. 2. 930/2 galéria, volt 
zsinagóga 

a bizánci templom típusú zsinagógát 
Baumhorn Lipót tervezte a 20. sz. elején 
romantikus stílusban.  

jó állapotú 30. 

11560 Templom u. 4 930/3 Zsidó hitközség 
kultúrház 

Felújított és kibővített épület jó állapotú 31. 

11612 Verseghy park 1. 822 Tisza Szálló és 
Fürdő 

a szállodai szárny háromszintes, sa-
roktornyos neobarokk, rá merőleges 
fürdőépület kétszintes neobarokk; több 
földszintes épületrész is hozzáépítve. 
A védetté nyilvánítás célja az 1926 és 
1928 között Hegedűs Ármin tervei szerint 
historizáló stílusban emelt Tisza Szálló és 
Gyógyfürdő építészeti, képző- és 
iparművészeti értékeinek megőrzése. 

megfelelő  
állapotú 

32. 

 
 

AZ ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ LÉTESÍTMÉNYEK KÉPEI 

 

 

 
1. Kápolna MÜJ.:3911  2. A kápolna előtti feszület 
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3. Mária szobor MJSZ.:3913  4. Plébánia templom MJSZ.:3919 

 

 

 
5. Nepomoki Szt. János MJSZ.:3915  6. Bánkódó Krisztus MJSZ.:3918 
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7. Ferences templom MJSZ.: 3919  8. Ferences rendház MJSZ.: 3920 

 

 

 
9. Ferences gimnázium MJSZ.:3921  10. Kálvária MJSZ.: 3922 

 

 

 
11. Múzeum MJSZ.: 3923  12. Megyeháza MJSZ.: 3924 
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13. Görög katolikus kápolna. MJSZ.:3926  14. Szapáry U. 17. MJSZ.:3927 

 

 

 
15. Obermayer-Hubai MJSZ.: 3929  16. Tabán, falusi ház MJSZ.:3930 

  

 
17. Szolnoki csata eml. MJSZ.: 8806  18. Verseghy F. gimn. MJSZ.:10079 
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19. Kaszinó  MJSZ.: 10083  20. Víztorony, MÁV tel. MJSZ.:10339 

 

 

 
21. Víztorony, MÁV tel. MJSZ.:10339  22. Nemzeti Szálló MJSZ.: 10658 

 

 

 

 
23. Nemzeti Szálló MJSZ.: 10658  24. Indóház MJSZ.:10856 
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25. Vízház MJSZ.:10856  26. indóház raktárépület MJSZ: 10856 

 

 

 
27. indóház raktárépület  28. Református templom MJSZ: 11559 

 

 

 

29. Eötvös téri víztorony MJSZ: 11558  30. Galéria, volt zsinagóga MJSZ:11560 

 

 

 
31. Zsidó hitközség kultúrháza MJSZ:11560  32. Tisza szálló és fürdő MJSZ:11612 
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HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK 

SOR-
SZÁM 

CÍM HRSZ ÉPÜLETTÍPUS JELLEGE, ÉRTÉKE ÁLLAPOTA KÉP 
SZÁM 

1. Baross G. út 6. 966 lakóház háromszintes szecessziós épület, 
magyar népi motívumokkal díszítve. Az 
üzletportálok nem illeszkednek a ház 
stílusához 

felújított, jó 
állapotú 

33. 

2. Baross G. út 8. 967 lakóház kétszintes sarokház, korai eklektikus 
stílusban, durva földszinti átalakítással, 
két homlokzata különböző színűre 
festve 

felújított, jó 
állapotú 

34. 

3. Baross G. út 34.  1325/1 üzletház földszintes szecessziós épület, 
díszítésétől megfosztva, főhomlokzata 
hangsúlyos íves oromfallal. 

megfelelő 
állapotú 

35. 

4. Baross G. út 42. 1342 iskolaépület kétszintes eklektikus saroképület, 
dísztelen, a sarkon toronnyal és fal-
fülkével, benne az építtető Constantin 
püspök mellszobrával. 

a lábazata 
átnedvesedett, 
feljebb 
megfelelő 

36. 

5. Kellner Gy. u.7. 813 evangélikus templom a 20. sz. elején, romantikus stílusban 
épült, torony kialakítása a wittenbergi 
templomot idézi  

Jó állapotú 37. 

6. Kossuth L. út 1. 1567 Bíróság 1891-ben, eredetileg kétszintes, de 
1924-ben emeletráépítéssel három-
szintessé alakított sarokház, középen 
erkélyes bejárati portikusszal. 

a Dózsa Gy. u. 
sarki 
homlokzat 
vakolathiányos, 
tatarozandó  

38. 

7. Kossuth L. út 3. 1591/1 Első Magyar 
 Biztosító 

háromszintes késői szecessziós 
sarokház, épült 1915-ben  

megfelelő 
állapotú 

39. 

8. Kossuth L. út 5. 1592 Vízügyi Igazgatóság magasföldszint +egy emeletes sze-
cessziós saroképület, épült 1910-ben, 
tégladíszítéses vakolt.  

megfelelő  
állapotú 

40.  
41 

9. Kossuth L. út 7. 1624 lakóház kétszintes eklektikus saroképület, épült 
1890-ben, oldalhomlokzatát két tornyos 
zárterkély díszíti.  

jó állapotú 42. 

10. Kossuth L. út 10. 808 lakóház kétszintes sarokház, épült 1893-ban, a 
földszintje teljes befalazással átala-
kítva, jelen állapotában nem indokolt a 
védelme.  

az emeleti rész 
vakolata rossz  
állapotú 

43. 

11. Kossuth L. tér 2.  2068 könyvtár, volt Fehérló 
fogadó  

az eredetileg kétszintes, 1891-ben 
épített saroképületre 1924-ben emeletet 
építettek, amely teljesen illeszkedik az 
eredeti architektúrához. 

jó állapotú 44. 

12. Kossuth L. tér 9. 840 Városháza kétszintes eklektikus épület, hangsúlyos 
középrizalittal, épült 1882-83-ban, 
tervezte Makai Endre.  

jó állapotú 45. 

13. Magyar u. 1. 863 lakóház kétszintes sarokház egy zárt és egy 
nyitott faragott fa erkéllyel, magyar 
szecessziós stílusban, tervezte 
Zrumeczky - Kós 

megfelelő  
állapotú 

46. 
47. 

15. Szabadság tér 2. 1561 lakóház háromszintes szecessziós stílusú 
saroképület, saroktoronnyal, épült 
1910-ben. 

jó állapotú 48. 

16. Szabadság tér 3. 1562 lakóház kétszintes, igen gazdagon díszített, a 
földszinten vakolt, az emeleten nyers-
tégla burkolatos középerkélyes 
eklektikus épület, épült 1886-ban. 

jó állapotú 49. 
50. 

17. Szapáry út 14. 952 lakóház kétszintes, tetőtér beépítéses 
szecessziós épület, épült a 20. sz. 
elején 

jó állapotú 51. 
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18. Szapáry út 16. 953 lakóház négyszintes, két szélén oromfalas, 
sarokerkélyes, közöttük az emeleti 
szinten francia-udvaros szecessziós 
elegáns épület.  

jó állapotú 52. 

19. Szapáry út 18.  956 lakóház kétszintes, magyaros eklektikus stílusú, 
45°-ban lesarkított sarokház, sarkán 
zárterkéllyel, favázas párkány-
kialakítással.   

a homlokzat 
néhol javítan-
dó, egyébként 
megfelelő 

53. 

20. Szapáry út 19. 905 lakóház két szintes, magyaros szecessziós 
épület, a két oromfalas része között az 
emeleti szinten loggia-szerű erkéllyel, 
épült 1908-ban. 

megfelelő 
állapotú 

54. 
55. 

21. Szapáry út 24. 961/2 az Ipartestület 
székháza 

kétszintes, a földszinten vakolt, az 
emeleten nyerstégla burkolatos, 
középrizalitos díszes eklektikus épület a 
20. sz. elejéről. 

megfelelő  
állapotú 

56. 

22. Szapáry út 28. 963 lakóház, földszintjén 
cukrászda 

kétszintes, magyaros szecessziós 
épület, hangsúlyos zárterkéllyel, az 
emeleti homlokzata festéssel díszítve, 
épült 1910-ben. 

megfelelő 
állapotú 

57. 

24. Templom u. 5. 937 lakóház, jelenleg a 
szolnoki bánya-
kapitányság 

szecessziós jellegű földszintes kisvá-
rosi sarokház, középen csonkakontyos 
oromzattal. 

megfelelő  
állapotú 

58. 

25. Templom u. 6. 1038 iskolaépület háromszintes nagytömegű, teljesen 
dísztelen, stílusjegy nélküli korrekten 
megfogalmazott középület. Tervezte 
Rervich Béla, 1913-ban 

megfelelő  
állapotú 

59. 

26. Baross út 5. 2506 lakóház, saroképület kétszintes, nyerstégla burkolatos, 
eklektikus sarokház, 45°-os sarok-
lecsapással, 20. sz. eleje. 

jó állapotú 60. 

27. Baross út 7. 3158 lakóház, saroképület kétszintes, nyerstégla díszítéses 
vakolt sarokház, a földszinten 
üzletekkel, az 1920-as évek kevert 
premodern nemzeti stílusában.   

felújítandó 61. 

28. Baross út 14. 1013 posta háromszintes, lekerekített sarkú sa-
roképület az 1930-40-es évek Bau-
hausos stílusának az egyetlen város-
béli példánya. Feltétlenül védendő. 

jó állapotú 62. 

28. Baross út 43. 3307 Vásárhelyi Pál 
közgazdasági szak-
középiskola 

háromszintes saroképület impozáns 
sarokbejárati kialakítással az 1940-es 
évek modernista stílusában.  

jó állapotú 63. 

30. József Attila utca 4. 4150/1 lakóház két szint+tetőtér beépítéses szecesz-
sziós sarokház, két végén oromzatos-
zárterkélyes hangsúlyokkal, a 20. sz. 
eleje. 

igen kopott, 
felújításra  
szorul 

64. 

31. Konstantin utca 43. 4108 lakóház földszintes, tetőtér beépítéses, 
nyerstégla burkolatos, két végén 
oromfalas, szecessziós épület szép 
vasapuval, a 20. sz. első harmada  

jó állapotú 65. 

32. Magyar utca 10. 856 lakóház földszintes, visszafogottan magyaros 
szecessziós kialakítású, oromfalas, a 
20. sz. első harmada.  

jó állapotú,  66. 

33. Tarló utca 5.  4221 falusi lakóház földszintes, deszka oromfalas, két 
utcai ablakos nádfedeles parasztház, 
az oldalához épített bővítménnyel, új 
deszkakerítéssel. 

megfelelő  
állapotú 

67. 
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A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK KÉPEI 

 

 

 
33. Baross G. út 6.  34. Baross G. út 8. 

 

 

 
35. Baross G. út 34.  36. Baross G. út 42 

 

 

 
37. Kellner Gy. u. 4.  38. Kossuth L. út 1. 
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39. Kossuth L. út 3.  40. Kossuth L. út 5. 

 

 

 
41 Kossuth L. út 5.  42. Kossuth L. út 7. 

 

 

 
43. Kossuth L. út 10.  44. Kossuth L. tér 2. 

 

 

 
45. Városháza  46. Magyar u. 1. 



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                          2016                              VÁTERV95 
150 

 

 

 

 
47. Magyar u. 1.  48. Szabadság tér 2. 

 

 

 
49. Szabadság tér 3.  50 Szabadság tér 3. 

 

 

 
51. Szapáry út 14.  52. Szapáry út 16. 

 

 

 
53. Szapáry út 18.  54. Szapáry út 19. 
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55. Szapáry út 19.  56. Szapáry út 24. 

 

 

 
57. Szapáry út 28.  58. Templom u. 5 volt lakóház 

 

 

 
59. Templom u. 6. iskola  60. Baross út 5. 

  
61. Baross út 7.  61. Baross út 14. 
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62. Baross út 43.  63. József Attila utca 4. 

 

 

 
64. Konstantin utca 43.  65. Magyar utca 10. 

 

  

66.  Tarló utca 5.    
 

 

TOVÁBBI FIGYELEMRE MÉLTÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

SOR 
SZÁM 
 

CÍM HRSZ ÉPÜLETTÍPUS JELLEGE, ÉRTÉKE ÁLLAPOTA KÉP 
SZÁM 

1. Arany J. u. 2 1628/1 lakóház földszintes, gazdagon díszített 
eklektikus sorház, homlokzata az 
ablaksávban sárga nyerstégla 
burkolatos,  

jó állapotú 68. 

2. Arany J. u. 23. 1615 lakóház földszintes, gazdagon díszített 
 eklektikus sorház, homlokzata az 
ablaksávban sárga nyerstégla 
burkolatos, ép. 
1901-ben. A homlokzati falba az 

jó állapotú 69. 
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egyik ablak helyén egy új 
üzletbejárati ajtót építettek be. 

3. Baross út 2. 964 lakóház kétszintes eklektikus sarokház, a 
föld-szintje vakolt, az emelete nyers-
tégla burkolatú. A Szapáry utca 
védett utca-képének záró eleme. A 
20. sz. eleje. 

jó állapotú 70. 

4. Baross út 22. 1112 lakóház háromszintes szecessziós sarokház 
tornyos sarokerkéllyel, két főhomlok-
zati és egy mellékhomlokzati  
zárterkéllyel. A 20. sz. első fele. 

elfogadható 
állapotú. 

71. 

5. Baross u. 26. 1133 lakóház négyszintes sarokház, a földszint fe-
lett a középen zárterkéllyel, neoba-
rokk. A 20. sz. 20-30-as évek.  

tatarozott, jó 
állapotú. 

72. 

6. Baross út 37. 3246 műszaki 
szakközép-iskola 

alagsor + három szintes épület, a 
tetőtere utólagosan beépítve, az 
utcakép impozáns eleme. A 20. sz. 
első fele. 

jó állapotú 73. 

7. 
 

Baross út 41. 3297/1 lakóépület alagsor + három szintes épület, a 
tetőtere eredetileg is beépített, az 
utcakép impozáns eleme. A 20. sz. 
első harmada. 

jó állapotú 74. 

8. Baross út 56. 4543 lakóház földszintes, eklektikus, díszes sorház, 
az ablakpárkány alatti rész és a 
főpárkány vakolt, az ablaksáv 
nyerstégla burkolatos. A 20. sz. eleje. 

megfelelő álla-
potú, de szak-
szerűtlenül 
 tatarozva 

75. 

9. Dobó I. u. 10. 4306 üzlet-raktár 
lakóház 

eredetileg földszintes, nem lakóház, 
hanem üzleti-raktározási épület lehe-
tett, de az elejére egy oda nem illő 
lakószintet építettek. A. 20. sz. eleje.  

elfogadható 
állapotú 

76. 

10. Dózsa Gy. u. 4. 1595 könyvtár földszintes, eklektikus sorház, vakolt 
homlokzattal, igen díszes ablak 
 keretezéssel. A 20. sz. eleje  

jó állapotú, de 
szakszerűtlenül 
tatarozva 

77. 

11. Dózsa Gy. u. 24. 1616 lakóház földszintes, eklektikus sorház, sárga 
nyerstégla homlokzatburkolattal, 
vakolt lábazattal, ablakkerettel és 
párkányokkal. A 20. sz. eleje. 

jó állapotú, de 
szakszerűtlenül 
tatarozva 

78. 

12. Eötvös tér 3243/1 feszület emléktáblás lábazaton álló feszület 
kőből, állították 1887-ben 

elfogadható 
állapotú 

79. 

13. Hősök tere 2-4. 2500 lakóház háromszintes lakóház, épült a 20. sz. 
első harmadának premodern 
stílusában. 

megfelelő 
 állapotú 

80. 

 

14. Hunyadi u. 31. 4496 lakóház földszintes, oldalhatáron álló ház, egy-
szerű díszítésű nyerstégla burkolatos 
homlokzattal. A 20. sz. első harmada. 

kifogástalan 
állapotú 

81. 

15. Indóház u. 23. 5092 lakóház és gyógy-
szertár 

földszintes, eklektikus sarokház 45°-
os saroklecsapással, díszes vakolt 
homlokzattal. A 20. sz. első harmada  

megfelelő álla-
potú, de szak-
szerűtlenül 
helyreállítva 

82. 

16. Jókai M. u. 11. 1637 lakóház földszintes sorház magyar népi  
motívumokkal díszítve (népi 
szecesszió) 

megfelelő  
állapotú 

83. 

17. József A. u. 83. 5033/2 laktanya? több kétszintes épületből álló 
klasszicista szigorúsággal megfogal-
mazott eklektikus épületegyüttes,  

megfelelő  
állapotú 

84. 
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18. Kalász u. 2/A. 5336 lakóház földszintes, egyszerű díszítéses 
nyers-tégla épület, utólagos, nem 
bántó tetőtér beépítéssel. A 20. sz. 
első harmada.  

kifogástalan  
állapotú 

85. 

19. Kápolna u. 16. 3096 lakóház földszintes, eklektikus, az ablaksáv-
ban nyerstégla burkolatos, az 
ablakkönyöklő alatti rész és a 
főpárkány vakolt, díszes 
ablakkeretezéssel.  

jó állapotú 86. 

20. Kossuth L. u. 9. 1625 lakóház kétszintes neobarokk sorház, tornyok 
által hangsúlyozott középerkéllyel. Az 
1920-30as évek. 

megfelelő  
állapotú 

87. 

21. Körösi út  7350 MÁV járműjavító két sokhajós, nyeregtetős, felülvilá-
gítós műhelycsarnok tömb és egy 
felújított egyhajós csarnok épület a 
19.-20. sz. fordulójáról.  

elfogadható 
állapotú, 
felújítandó 

88. 
89. 
90. 

22. Madách I. u. 13.. 1105/2 lakóház földszintes, díszes ablakkeretezésű 
sorház, felújítva. kellemes kisvárosi 
utcaképi elem. Nem állapítható meg, 
hogy mennyire eredeti. 

kifogástalan 
állapotú 

91. 

23. Madách I. u. 18. 995 lakóház földszintes, egyszerű díszítésű nyers-
tégla burkolatos homlokzattal. A 20. 
sz. első harmada 

Kifogástalan 
állapotú 

92. 

24. Magyar u. 12. 856 lakóház földszintes, nyerstégla burkolatos, 
vakolat díszítéses eklektikus sorház. 
A 20. sz. eleje. 

megfelelő  
állapotú 

93. 

25. Magyar u. 16. 854 lakóház földszintes, nyerstégla burkolatos, 
vakolat díszítéses eklektikus sorház. 
A 20. sz. eleje. 

megfelelő  
állapotú 

94. 

26. Mária u. 1. 1115 lakóház földszintes, egyszerűen díszített  
szecessziós sorház 

jó állapotú, ta-
tarozott, de 
nem ide illő 
 kapuval 

95. 
96. 

27. Mária u. 3. 1116 lakóház földszintes, vakolt sorház, díszes 
nyíláskeretezéssel, főpárkánnyal. A 
20. sz. első harmada. 

kifogástalan 
állapotú 

97. 

28. Mária u. 5. 1121 lakóház földszintes, két vakolt homlokzati 
rizalit között nyerstégla burkolatos 
eklektikus sorház, díszes párkánnyal 
és nyíláskeretezéssel. A 20sz. eleje. 

jó állapotú 98. 

29. Mária u. 9. 1123 lakóház földszintes, oromzatos, nyerst6égla 
burkolatos, vakolat díszítéses sorház, 
kő lábazattal. A 20. sz. első harmada   

Jó állapotú 99. 

30. Mária u. 10. 1106 lakóház kétszintes, vakolt, nyerstégla díszíté-
ses szecessziós épület, középrésze 
oromzatos kialakítással hangsúlyozva. 
A 20. sz. eleje. 

megfelelő 
állapotú 

100. 

31. Mária u. 11. 1127 lakóház földszintes, szecessziós sorház, a 
nyílások keretezése vakolt. A 20. sz. 
eleje.  

kielégítő 
állapotú, de a 
lábazata 
nedvesedik 

101. 

32. Mária u. 19. 1159 lakóház földszintes sarokház, eklektikus, dí-
szes párkánnyal és nyíláskeretezés-
sel. A 20. sz. eleje.  

megfelelő  
állapotú 

102. 

33. Mária u. 29. 1168 lakóház földszintes sarokház saroktoronnyal, 
új tetőtér- beépítéssel, ízlésesen 
díszített homlokzattal. A 20. sz. első 
harmada. 

kifogástalan  
állapotú, 
gondosan 
felújítva, kőlap 
lábazattal 

103. 
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34. Mária u. 33. 1183 lakóház földszintes, eklektikus sorház, vakolt 
homlokzattal, díszes nyílás-
keretezéssel és főpárkánnyal. 

megfelelő  
állapotú 

104. 

35. Rákóczi F. u. 7/1  4240/4 lakóház földszintes sarokház egyszerűen 
díszített nyerstégla burkolattal, kő 
lábazattal. A 20. sz. első harmada. 

Jó állapotú 105. 

36. Rákóczi F. u. 31. 4253 lakóház földszintes, vakolt homlokzatú ház, 
oromzatos középrizalittal, díszes tető-
ablakokkal, műkő lábazattal. A 20. sz. 
első harmada. 

elfogadható 
állapotú, 
kisebb 
javításra 
szorul. 

106. 

37. Tabán 1384/2 tájház régi földszintes falusi ház deszka 
oromzattal, melléképületekkel, tégla 
kerítéssel. 

megfelelő  
állapotú 

107. 

38. Táncsics M. u. 1. 819 lakóház alagsor+négy szintes sorház, mellvéd 
oromzattal, függőleges lizénákkal 
tagolt homlokzattal. A két vh. közötti 
idő keverék stílusában épült. 

megfelelő  
állapotú 

108. 

39. Táncsics M. u. 3. 820 lakóház kétszintes, vakolt homlokzatú sorház, 
keretezett nyílásokkal, emeleti közép-
erkéllyel, a 20. sz. 30-as éveinek 
konzervatív-magyaros stílusában. 

megfelelő  
állapotú 

109. 

40. Táncsics M. u. 6. 835/2 lakóház kétszintes eklektikus sorház vakolt 
homlokzattal, díszes főpárkánnyal és 
nyíláskeretezéssel. A 20. sz. eleje. 

megfelelő  
állapotú 

110. 

41. Táncsics M. u. 10. 833 lakóház Kétszintes szecessziós díszítésű sor-
ház.(a díszítése szokatlanul merev, 
eredetiségét meg kell vizsgálni) 

megfelelő  
állapotú 

111. 

42. Templom u. 9. 1036 lakóház földszintes vakolt homlokzatú eklek-
tikus sarokház, díszes főpárkánnyal 
és nyíláskeretezéssel. A 20. sz. eleje. 

megfelelő  
állapotú 

112. 

43. Templom u. 11. 
(bejárat a Kántor u. 
felől) 

1057/2 lakóház földszintes szecessziós sarokház, 
díszes ablakkeretezéssel. A 20. sz. 
eleje.  

megfelelő  
állapotú 

113. 

44. Thököly u. 5. 3033 lakóház földszintes, eklektikus sorház, nyers-
tégla homlokzatburkolattal, igen 
díszes vakolt párkánnyal és ablak-
keretekkel. A 20. sz. eleje. 

megfelelő  
állapotú 

114. 

 
 

TOVÁBBI FIGYELEMRE MÉLTÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FOTÓI 

 

 

 
68. Arany J. u. 2.  69. Arany J. u. 23 
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70. Baross út 2.  71. Baross út 22. 

 

 

 
72. Baross út 26.  73. Baross út 37. 

 

 

 
74. Baross út 41.  75. Baross út 56. 

 

 

 
76. Dobó I. u. 10.  77. Dózsa Gy. u. 4. 
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78.  Dózsa Gy. u. 24.  79. Eötvös tér - feszület 

 

 

 

 

80. Hősök tere 2-4  81. Hunyadi u. 31. 

 

 

 
82. Indóház u. 23.  83. Jókai M. u. 11. 

 

 

 
84. József A. u. 83.  85. Kalász u. 2/A 
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86. Kápolna u. 16.  87. Kossuth L. u. 9. 

 

 

 

 
88. Körös iút – MÁV járműjavító  89. Körösi út – MÁV járműjavító 

 

 

 
90. Körösi út – MÁV járműjavító  91. Madách I. u. 13. 

 

 

 
92. Madách I. u. 18  93. Magyar u. 12. 
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94. Magyar u. 16.  95. Mária u. 1. 

 

 

 
96. Mária u. 1.  97. Mária u. 3. 

 

 

 
98. Mária u. 5.  99. Mária u. 9. 

 

 

 
100. Mária u. 10.  101. Mária u. 11. 
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102. Mária u. 19.  103. Mária u. 29. 

 

 

 
104. Mária u. 33.  105. Rákóczi F. u. 7/1 

 

 

 
106. Rákóczi F. u. 31.  107. Tabán - tájház 

 

 

 
108. Táncsics M. u. 1.  109. Táncsics M. u. 3. 
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110. Táncsics M. u. 6.  111. Táncsics M. u. 10. 

. 

 

 
112. Templom u.9.  113. Templom u. 11. 

 

  

114. Thököly u. 5.     
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI, VÁROSKÉPI ÉRTÉKEK, TERÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM 
Az épített környezet helyi védelméről szóló 40/2005.(X. 6.) önkormányzati rendelet szerint: 
a helyi területi – nem egyedi objektum – védelmek a korábbi szabályozási tervben és a helyi 
értékvédelmi rendeletben is rögzítve lettek. Ezek a szabályozási terv és a város helyi értékvédelmi 
rendelete szerint változatlanul megmaradnak, és az alábbiak: 

-- városképvédelmi, 
-- városszerkezet védelmi, 
-- utcahálózat védelmi, 
-- utcakép-védelmi  
terület, 
-- helyi régészeti jelentőségű területek (ismertetése az 5.3. fejezetben), 
mind az előírások tartalmát tekintve, mind a területi kiterjedés szempontjából. További kiegészítési 
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javaslatokat azonban tartalmaz az örökségvédelmi hatásvizsgálat. 
 

 
Szolnok védett és védelemre érdemes objektumok telkei, és környezetük 

A városkép védelmi terület 
A városképvédelmi terület a történetileg kialakult, a város sajátos karakterét jelentő építészeti örökség 
megtartását célozza. Ezért nem csak az utcaképeket, az épületek homlokzati megjelenését, hanem a 
kialakult struktúrát, a beépítés jellegzetességeit, az épületek ritmusát, a beépítés tömegét is őrizni kell. A 
városképvédelmi terület az utcakép-védelmet és a városszerkezeti védelmet együtt tartalmazza. Ezért a 
városképvédelmi területen a jellemző utcaképeken, a homlokzati karakteren túl védeni kell: 

 az utcahálózat (szabályozási) vonalát, 
 a kialakult beépítési módot, 
 a telekszerkezetet: 

a jellemző teleknagyságot, 
a telkek rendszerét és 
a telkek jellemző beépítettségét (a beépítés mértékét) is. 

E védelem alá esik: 
a város szabályozási terve szerint: a Tisza part – Gábor Áron tér – Kazinczy u. – Petőfi u. – Baross u. – 
Kossuth Lajos u. (mindkét oldala) – Tisza hídfő által határolt terület. (5.1. jelű városképvédelmi terület) 
A város helyi értékvédelmi rendelete szerint: a Tisza part – Gábor Áron tér – Kazinczy u. – Petőfi u. – 
Baross u. – Szapáry u. Sóház u. –Tisza hídfő által határolt terület. Eszerint a helyi értékvédelmi rendelet 
kisebb területre terjed ki, a városképvédelemből éppen a belváros legjellemzőbb, (nagy)városias 
beépítésű történeti részeit hagyja ki, ami semmiféleképp nem indokolt.  
A 2005-ős vizsgálat megállapításai továbbra is érvényesek. Ennek alapján a városképvédelmi 
területként a Tisza-part – Gábor Á. tér – Kazinczy u. – Petőfi S. u. – Baross u. – Kossuth L. u. és a 
Kossuth L. tér északi oldala – Szabadság tér északi oldala – a Tisza hídfő által határolt terület kijelölését 
tartanánk helyesnek. 
A városképvédelmi terület részeként védett: 
a „Bánkódó Krisztus” szobor hátteréül szolgáló K-i térfal a Madách utca. Jó minőségű, karakteres, jó 
karban tartott kisvárosi beépítés. Megőrzendő. Szolnok városképvédelem alatt álló területén jellemzőek 
a tölcséres teresedések, az enyhén ívelt, ferde vonalvezetésű utcák találkozásánál kialakuló terek.  
A „Bánkódó Krisztus” szobor hátteréül szolgáló Ny-i térfal - a Mészáros L. u. - is jellemzően kisvárosi 
beépítés. 
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 A foghíjat pótolni kellene, ami által az utca páros 
oldala is a 18.-tól a végéig egységes kisvárosias 
utcaképet nyerne. Fontos lenne a parkosítás is a 
szobor körül. 
Külön figyelmet érdemelne a Tiszaparti sétány is. 
Az utóbbi évek karbantartási törekvései ellenére a 
sétánynak csupán a Tisza Szálló és a Színház 
közeli részei gondozottak, a támfal alatti, a 
vízfelületig terjedő zöldterület meglehetősen 
elhanyagolt Még a karbantartott részen sem 
kielégítő a sétány bútorozása, kevés a leülési, 
pihenési lehetőség, a hosszabb tartózkodást és 
kulturált közterület használatot inspiráló 
felszereltség. Különösen hiányzik a kertészeti 
gondozás, ami a városképben meghatározó 
minőségjavító elem. A Madách i. utca vége (keleti térfal) 

Talán meg lehetne oldani a Hegedűs L. sétánnyal való összekötését is.  
 

 

 

 
A Mészáros L. utca vége és az elkanyarodása (nyugati térfal) 

Az utcák és terek fásítása mindenütt sokkal kellemesebbé tehetné a környezetet. Ez nem jelent jelentős 
költséget, de az első években még gondozást igényel.  
Városszerkezet-védelmi területek 
A város történetileg kialakult szerkezetének védelmét szolgálja a városszerkezet-védelmi terület 
kijelölése. E szerkezeti védelem alatt álló tömbökben, és közterületeken nem az épületállomány vagy a 
homlokzatok/utcaképek védendők, hanem a telekstruktúra, a telekosztás jellegzetességei, a telkek 
ritmusa, az utcahálózat kialakult vezetése, a jellemző utcaszélességek – még akkor is, ha az OTÉK 
előírásoknál keskenyebbek – a beépítési mód, a jellemző beépítettségi mérték (a beépített és be nem 
épített területek aránya). Ezért ezek megőrzendők. 
Városszerkezet-védelem alá esik a helyi védelmi rendelet és a város szabályozási terve alapján 
egyöntetűen:  

 az Ady Endre u. – Kápolna u. – Baross g. u. – Eötvös tér által határolt terület, 
 a Tabán, azaz a Pólya Tibor u és a Zagyvapart közötti terület, 
 a Hoksári J. u. – Temető u. – Zápor u. – Szivattyú u. által határolt terület, 
 a Csáklya u. – Pálfy J. u. – Tiszapart – Hullám u. – Vágóhíd u. által határolt terület, 
 a Csokonai u. – Thököly út – a Mátyás kir. u. É-i folytatásában tervezett út nyomvonala – Báthory 

u. által határolt terület, 
 a Jókai M. u. – Ady E. út – Pólya T. u. – Kossuth L. u. északi utcavonala mögötti terület 
 a Művésztelep, a Szt. István tér és a Bástya u. területe.  
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Művésztelep a Zagyvapart felől és a Szt. István tér 

Az utcahálózat védelme 
Az utcahálózat-védelmi területeken  

 az utcák vonalvezetését,  
 a kialakult teresedéseket,  
 az utcák szabályozási szélességeit kell megőrizni.  

 

Itt a térfalak vonala, a közterületek lehatárolása védendő, az épületállomány önmagában általában nem 
rendelkezik védendő értékekkel, ezét az utcakép, homlokzati kialakítások nem esnek védelem alá. A 
területen levő épületek átépíthetők, lebonthatók, de az új építéseknél figyelembe kell venni a korábbi 
térfal helyét, az új házakkal az eredeti térfalat kell reprodukálni. 

Területi védelem lehatárolása 
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Utcahálózat-védelmi terület Szolnokon: 
 Gábor Áron tér – Kazinczy u. – Petőfi u. – Baross g. u. – József Attila u. – Indóház u. – Mártírok 

útja által határolt terület és 
 Szántó krt. – Csokonai u. – Bajnok u. – Pozsonyi út – Ady Endre u. – Gárdonyi Géza u. által 

határolt terület. 
Az utcaképek védelmi területe 
Az utcakép-védelmi területeken a térfalat alkotó épületek egységes stílusát, a térfal jellegzetességeit 
(kiugró/beugró, törések, magasság, hossz), azok hangulati, esztétikai értékeit kell védeni. Ezért az 
egyes épületek  

 utcai traktusát, homlokzatát lebontani, átalakítani csak indokolt esetben lehet, 
 tetőterét beépíteni csak az utcaképbe illeszkedően (utcai tetőfronton – tetősíkból kiálló - tetőablak 

elhelyezése nélkül) lehet, 
 homlokzatát felújítani csak a teljes épülethomlokzat figyelembe vételével és az eredeti 

épülettagozatok/díszek megőrzésével, ill. helyreállításával lehet, 
 az épületszínezés az egész homlokzatra kiterjedő terv alapján és csak építészeti egységet alkotó 

részletekben szabad engedélyezni, 
 a földszinti portál-kialakítás, -átalakítás, -átszínezés csak a földszint egészére (ha a földszint 

épülettagozattal-párkánnyal a homlokzat többi részétől nincs elhatárolva, akkor a teljes 
homlokzatra) kiterjedő egységes tervek alapján és egyidejű megvalósítással, a korábban az 
egységes utcakép figyelembevétele nélkül megvalósított „rontott” portálok helyreállítási 
kötelezettségével engedélyezhető, 

 cégér, cégtábla, reklámfelirat csak kis felületen és a homlokzathoz illő stílusban, az épület 
architektúrájához, forma- és színvilágához illeszkedő anyagokból és módon, igényes kivitelben 
engedélyezhető, 

 közműlétesítmények (pl. csatlakozások, bekötések, nyomáscsökkentők, transzformátor) 
megjelenése az utcáról látható homlokzatokon kerülendő, ha ez nem lehetséges, az esetben 
csak az épület architektúrájának sérelme nélkül és esztétikus kivitelben létesíthetők, 

 az utcai térfal jellemzői (törések, lépték) új épület esetén is megtartandók, ill. rekonstruálandók, 
 klímaberendezéseket, annak tartozékait az utcai ablakba vagy a homlokzati falra elhelyezni tilos. 

Utcakép-védelem alá esnek Szolnokon:  
 a Baross G. út déli térfala a 2-8 házszámok között, 
 a Baross G. út 3-5-7 sz. házak által alkotott térfal 
 a Kossuth Lajos utca eleje, Szabadság tér, 
 a Madách u. 35-49 számú házak közötti szakasz 
 a Magyar utca eleje (É-i vége), 
 a Mária u. 1-11 házszámok közötti szakasz 
 a Mészáros L. u. 17-25 és a 49-37 számú házak közötti szakasz 
 a Művésztelep, 
 a Szapáry u. mindkét oldala, 
 a Templom u. mindkét oldala. 

Különleges eset a József Attila utca 61-81 szakasza, amely egységes, azonos magasságú sorházas 
beépítésével és nem az egyes házak alkotta együttesének értéke miatt jelent különlegességet. Ezt az 
egységes, kisvárosias hangulatot azonban az előtte elmenő, a házakhoz és a beépítéshez nem igazodó 
igen széles és nagy forgalmú utca teljesen megsemmisíti. 
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Mészáros Lőrinc utca 18-30 Mészáros Lőrinc utca 17-25 

 

 

 
József Attila utca 61-81 szakasza 

 
8.3.2. Változtatási szándékok 
Hangsúlyoznunk kell, hogy a jelen hatástanulmány nem újonnan készülő település-rendezési tervhez, 
hanem az 2010-ben részletesen kidolgozott és örökségvédelmi munkarésszel alátámasztott 
településrendezési terv felülvizsgálatával és kiegészítésével, a mai jogszabályi előírásokhoz igazodva 
készült. Ennek ellenére áttekintettük az elmúlt 10 év jellemző változásait és javaslatokat tettünk az 
örökségvédelemmel kapcsolatos módosítási igényekre is.  
a) Településhálózati és tájhasználati változások 
A településhálózatban az elmúlt 10 évben jelentős változások nem történtek. Az együttműködő 
kistérségen belüli települések Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, 
Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, Besenyszög, Csataszög, Szajol, Martfű, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Tiszasüly, Vezseny. Kistérségen kívüli, de Szolnokkal együttműködő települések: Tiszatenyő, 
Tiszapüspöki, Jászboldogháza, Tiszaföldvár, Kengyel, Törökszentmiklós, Fegyvernek, Abony. Szolnok 
agglomerálódó térségébe tartozó települések száma ennél kevesebb. A településhálózat fejlődését az 
országos közlekedési hálózatok bővülése fogja elősegíteni. Nevezetesen az M4-es és az S8-as 
gyorsforgalmi utak megépítése, valamint a 442. sz. főút új nyomvonalon való átépítése. (részletesebb 
elemzéseket az alátámasztó munkarészek 8.4. fejezete tartalmaz) 
A tájhasználatban az elmúlt 10 évben nem mentek végbe jelentős változások. A Tisza és a Zagya menti 
természetes, féltermészetes sávok fennmaradtak, A mezőgazdasági területek jelentősen nem 
csökkentek, az erdőterületek nem növekedtek. Tervezett változtatási szándékok leglényegesebb eleme 
a tájhasználatban, hogy az említett országos hálózati elemek jelennek meg a tájban, melyek a tájképi 
hagyományokat részben módosítani fogják. A további tervezett változás a gazdasági területek 
bővülésére, az erdőterületek növelésére irányuló szándék. (Részletesebb elemzéseket az alátámasztó 
munkarészek 8.1. fejezete tartalmaz) 
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változások 
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A kialakult városszerkezet alapjaiban nem változik, de a meglevő területfelhasználásban módosulások 
várhatók. Ezek részben újabb területek beépítéséből, részben egyes területek funkciócseréjéből 
származnak majd.  
Területfelhasználási módosulások, funkcióváltások 
A funkcióváltó területek között a használaton kívüli volt honvédségi létesítmények játszanak szerepet. 
Ezek lakó-, intézményi vegyes területté, ill. kereskedelmi gazdasági területté átalakulnak. 
Változások várhatók a felhagyott iparterületeken is, de ezek alapvető területfelhasználási módosulásokat 
kevésbé okoznak, mivel továbbra is gazdasági területként funkcionálnak. 
Újonnan beépíthető gazdasági terülteket jelölnek a településrendezési tervek a Piroskai út mentén a 
Kiskunfélegyházi vasútvonaltól nyugatra. 
Új beépítések 
Újonnan beépíthető területként ma elsősorban a 4. sz. főközlekedési út várost délről elkerülő szakasza 
mentén a Szandai rétek nagykiterjedésű területei jelölhetők meg. Itt a jó megközelítés 
eredményeképpen folytatódik a kereskedelmi gazdasági terület kialakulása, a bevásárlóközpontok 
bővülése. E terjeszkedés folytatódása várható, a gyorsforgalmi úttól bevezető utak mentén az új 
városkapuk térségében, ahol számítani lehet kereskedelmi funkciók megjelenésére, ami a Szandai rétek 
beépülését hosszabb távon mérsékelheti.  
A városkép szempontjából fontos a városkapuk egységes építészeti arculatának kialakítása, de ez 
egyrészt ütközhet a vállalkozók igényeivel/elképzeléseivel, másrészt a különböző időben és léptékben 
megvalósuló létesítmények esetén az összehangolás nehezen megoldható feladat. A nehézségek 
ellenére szükséges, hogy a város törekedjen vonzó, a település jellegét tükröző érkezési-fogadó pontok 
megvalósítására. 
Új (tartalék) lakóterületek kerültek kijelölésre a településszerkezeti tervben a meglevő külső 
családiházas területek folytatásaként a beépített területek peremén: a Széchenyi városrésztől É-ra és K-
re, Pletykafalutól D-re, a Törteli út mentén, Szandaszőlős laza beépítésű területein és az Alcsi városrész 
K-i határán. Ezek tervezett karaktere kertes vagy a városhatár felé külsőségi. Az új családiházas 
beépítés feladata lenne, hogy – a kifelé egyre nagyobb telken belüli zöldfelületi aránnyal és egyre 
szellősebb beépítéssel - átmenetet képezzen a város és a környező táj között. 
Új (potenciális) gazdasági területek a meglevő gazdasági területekhez kapcsolódva vagy az azon belüli 
kellően nem hasznosított részek felhasználásával kerültek kijelölésre. A gazdasági területek iránti igényt 
elsősorban a használaton kívüli telephelyek újrahasznosításával lenne célszerű kielégíteni. Ugyanakkor 
a Piroskai út mentén várható a Szolnoki Ipari Park bővülése is. 
c) Infrastrukturális változások 
A városban a legnagyobb változás a közlekedési hálózat fejlesztésének következtében, azon belül az 
M4 gyorsforgalmi út megépítése után várható. A gyorsforgalmi út a várostól É-ra halad majd, két 
csomópontja lesz Szolnoknak: a Ny-i a 32. sz. út kereszteződésénél, a K-i a Besenyszögi úttal való 
találkozásnál.  
Emiatt megváltozik a város megközelítése. Míg ma a legnagyobb forgalom a 4. sz. főközlekedési út déli 
szakaszáról a Tisza hídon keresztül, ill. Ny-ról az Abonyi (régi 4-es) úton érkezik a városba, a 
gyorsforgalmi út megépülte után várható, hogy az érkező forgalom a mai bejáratokon valamelyest 
csökken, de megnövekszik a Ny-i csomópont felől a Thököly úton, a K-i csomópontból pedig a 
Besenyszögi úton. Ez utóbbin ma – a várhatóhoz képest – elhanyagolhatóan kis érkező forgalom 
bonyolódik. Az átrendeződés alapvetően meg fogja változtatni a városkapuk helyét. Fontos lenne, hogy 
az érkező forgalom megfelelő – informáló és esztétikus – fogadására a Thököly úton még a vasúti 
felüljáró előtt a volt Thököly úti laktanya térségében, a Besenyszögi úton pedig az Alcsi városrész keleti 
határán, ugyancsak a vasúti kereszteződés környékén vonzó városkapuk kerülnének kialakításra. 
Fontos, hogy a városba érkezők első benyomásai kedvezőek legyenek, ezért ezen új – fogadó funkciót 
betöltő – városrészek magas színvonalú építészeti kialakítására, kellemes városképi megjelenésére 
kiemelt figyelmet kell fordítani. (Részletesebb elemzéseket az alátámasztó munkarészek 3. fejezete 
tartalmaz) 
d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
Szolnok népessége az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. A korábbi tervekben előirányzott 
80 000, lakónépességű város prognózisa ma már nem tartható. Ezért a jelen településtrendezési tervi 
felülvizsgálat a jelenlegi népesség megtartásával számolt. Hosszútávon előirányzott lakónépesség ezért 
72 000 fő. (Részletesebb elemzéseket az alátámasztó munkarészek 3. fejezete tartalmaz) 
Az életmódban, helyi társadalomban, kultúrában bekövetkező változások nehezen prognosztizálhatók. 
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A terv azzal számol, hogy az elmúlt évtizedben bekövetkezett polgárosodási folyamat tovább fog 
erősödni. Ennek következtében a települési kötődés javulni fog, és hatására a települési értékek 
védelme széles társadalmi hátteret kap. Ezt a folyamatot erősíteni fogja a közösségi terek tervezett 
bővítése, a városrészközpontok területének és fórumainak kijelölése, majd megépítése, általában a 
város környezeti színvonalának, állapotának javítása. 
 
8.3.3 Hatáselemzés. 
a) Történeti településhálózati következmények 
A változtatási szándékok a települési hálózatot csak annyiban érintik, hogy a tervezett országos 
közlekedési hálózatok kiépülésével a települések közötti szorosabb kapcsolat valóban létrejön. Szolnok 
önkormányzati szerepköre bővülni fog, kiterjed az agglomerálódó térség településeire is. Ennek 
következtében az épített környezeti értékek védelme szervezettebb és hatékonyabb lesz.  
b) Természeti, táji hatások 
Az alátámasztó munkarészek 8.6. fejezete a környezetet érő hatások értékelésével is foglalkozik. Ebbe 
a körbe tartozik a tájképvédelem, a táji örökségi értékekre gyakorolt hatások elemzése is. Az OTRT-t 
jóváhagyó törvény szabályozta, hogy a településrendezési terveknek ki kell jelölniük tájképvédelmi 
övezetet, mely előírásszerűen a táji adottságokhoz, értékekhez való alkalmazkodás szabályait 
tartalmazza. Szolnok Építési Szabályzata megfogalmaz ilyen előírásokat. E tekintetben a legfontosabb 
elemek, hogy a külterületi közlekedési hálózatok a felszínfeletti közműhálózatok tájba illő módon 
épüljenek, illetve kerüljenek átépítésre.  
A tervezett területfelhasználások a természeti és táji értékeket nem veszélyeztetik. Belterületen kívüli 
jelentősebb területi fejlesztésre a Milléri csatorna környeztében kerülne sor, ahol rekreációs központ 
épülne ki szántó területek rovására. Az említett környezetértékelés fejezet ennek biológiai és tájképi 
hatásaival foglalkozik.  
c) A településkép-- feltárulkozásának változásai, városképi módosulások 
A város mellett elhaladó tervezett gyorsforgalmi utakról nemigen várható Szolnok feltárulkozása, 
részben, mert több kilométer távolságban halad majd a beépített városi területektől, részben, mert – 
remélhetőleg - erdősáv szegélyezi a nyomvonalakat. Kívánatos lenne a beépített területeket a város 
határán zöld gyűrűvel szegélyezni, ez ismét a messziről való feltárulkozást korlátozza, legfeljebb a 
magas épületek és a templomtornyok érvényesülhetnek a lombkoronaszint fölött. Városkép 
láthatóságáról aligha lehet beszélni. 
Az érkezési pontok és a bevezető utak városképi szerepe azonban jelentős és szerepük a jövőben 
növekedni fog, hiszen az első benyomások, a település imázsáról alkotott elképzelések, egyre inkább 
gazdasági tényezővé válnak.  
Ma e szempontból kedvezőtlen a helyzet, rendezett, vonzó városkép csak a dél felől a Tisza-hídon 
érkezőket fogadja. 
Nem kellően rendezett az Abonyi úti (Ny-ról a 40. sz. úton érkezőket fogadó) látvány, de a 32. sz. út 
menti városkép sem, pedig mindkettő gyorsforgalmi úti csomópontról bevezető úttá válik a jövőben. 
Emiatt e területek esztétikai rendezése elengedhetetlenül szükséges. 
E szempontból, ma nincs nagy jelentősége a Besenyszögi útról feltáruló látványnak. Itt azonban 
nagymértékű változás remélhető, ha az M4 megépültével a város egyik fontos megközelítő útjává válik. 
Ez a mellette levő beépítést és területhasználatot is változtatni fogja. Szerencsés módon itt még nem 
egy meglevő rontott/rendezetlen városkép javítása a tennivaló, hanem az új stílusos/egységes beépítés 
kialakítása.  
A védett értékek városképi érvényesülésére nagyobb figyelmet kellene fordítani, csakúgy, mint az esti 
díszkivilágítás megoldására.  
Ma a város több helyén tapasztalható, hogy a műemlékeket túl nagyra növekedő fák annyira takarják, 
hogy az épületek alig láthatók (pl. Xaveri Szt. Ferenc templom). Máshol a növényzet hiánya teszi sivárrá 
a látványt (Rk. plébánia-templom, vártemplom). Kedvező lenne ilyen szempontból megvizsgálni az 
építészeti értékek városképi feltárulkozását és a szükséges lépéseket megtenni– akár új 
növénytelepítéssel, akár a meglevők más fajtára való lecserélésével. Különösen fontos a környezet 
kertészeti rendezése ott, ahol a védett épület nem egy zárt utcasorba illeszkedik, hanem főútról 
feltárulkozó, esetleg úttengelyben vagy hídfőben elhelyezkedő, látványt (építészeti hangsúlyt) képező, 
önálló elem. 
A védett épületek esti kivilágítása a városkép meghatározó eleme lehetne. Különösen fontos volna a fent 
említett hangsúlyt képző- úttengelybe eső, térfalat alkotó, a városképben kiemelt (jól látható, messziről 
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érvényesülő) helyen lévő műemlékek megvilágítása, de javasolható az utcasorba illeszkedő, 
építészetileg tagolt (oszlopsoros, árkádos) épületek architektúra-kiemelő – fény/árnyék játékot adó, a 
plasztikusságot fokozó – megvilágítása is.  
d) A régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának lehetőségei 
-- A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek közül belterületre a védetté nyilvánított Guttenberg tér védetté 

nyilvánított lelőhelye esik. A településrendezési terv szerint zöldterületi besorolású, A besorolás 
lehetővé teszi a védelmet, az esetleges bemutatást is. 
A külterületi Beke Pál halma elnevezésű rézkori temetkezési hely a településszerkezeti tervben 
általános mezőgazdasági területi besorolást kapott. Ezzel a terület nem beépítésre szánt, rendezési 
tervi elhatározás a védelmet lehetővé teszi. 

-- A megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek egyrészt a Tiszaparti városrészen, másrészt 
külterületen találhatók. A Tiszaparti városrész településközponti vegyes területfelhasználási 
kategóriába sorolt. A városrész elsősorban közösségi és vegyesen lakóhasználatra, a 
közönségforgalmú funkciókat befogadó épületek telepítésre kijelölt terület. Ez lehetőséget ad 
idegenforgalmi értékű régészeti feltárások bemutatására is. Ugyanakkor a gyakori építési, átépítési 
szándékok fokozott védelmi intézkedéseket tesznek szükségessé.  
A külterületeken található lelőhelyek többsége mezőgazdasági területbe sorolt, kisebb részben erdő 
kategóriába. Mindkét esetben a lelőhelyeket nem az építési szándékok veszélyeztetik, hanem a 
esetenkénti talajmozgatások. 

-- a régészeti érdekű területek kivétel nélkül külterületre esnek és mező vagy erdőterületbe soroltak  
A tervezett 4, sz. –u autópálya építés a lelőhelyek számát nagymértékben növelni fogja. 

A településrendezési tervekben szereplő földmunkával járó fejlesztések és a régészeti védettség 
viszonya 
Az alábbiakban az elmúlt évek során tervezett jelentősebb fejlesztéseket vizsgáltuk régészeti védettség 
szempontjából. 
A településrendezési koncepcióban a régészeti örökség védelme szempontjából azok a fejlesztések 
fontosak számunkra, melyek földmunkával, tehát az eredeti földfelszín bolygatásával járnak. Szolnok 
város területén öt ilyen, különböző nagyságú góc lett kiszemelve a beruházásokra. 
A helyszíneket beszámozva egyenként vizsgáltuk meg, hogy a tervek mennyiben érinthetik-
veszélyeztethetik a régészeti örökséget. Az 1. számjegy két, egymást részben fedő területet takar: „A” 
és „B.; ezeket együtt tárgyaljuk. Így összesen 6 fejlesztésre kiszemelt területtel számolhatunk. 
1/A-B. helyszín 
A város közigazgatási határának déli peremén, a Tószegi út NY-i oldalán található ez a két, valójában 
egymáshoz csatlakozó, egymásba folyó terület. Ezért jelöltük egy számmal, A-B betűjellel 
megkülönböztetve. Nyilvántartott régészeti lelőhely nem ismert, és a lapos, alacsony fekvésű felszín 
nem is sejtet lelőhelyet. Lehetőségét azonban nem zárhatjuk ki, ezért beruházás esetén a földmunkát 
kísérő régészeti szakfelügyeletet javasolunk. 
2. helyszín 
A város közigazgatási határának déli peremén, az előző helyszíntől NY-ra helyezkedik el ez a 
beépítésre szánt terület. Korábban (2007-ben) készült e területről külön örökségvédelmi 
hatástanulmány. Akkor az alábbiakat állapíthattuk meg. 
A tervezett módosítás szerint az eddigi mezőgazdasági hasznosítású terület gazdasági területként 
beépülne. A szóban forgó terület a Piroskai vasútállomás környéke, Szolnok városától DNY-ra, a 4. sz. 
főút szolnoki elkerülő szakasza és a Szolnok-Lakitelek vasútvonal által bezárt szögletben valamint a 
vasútvonaltól keletre az egykori fehérje feldolgozó területén, ill. környezetében fekszik.  
A terület a Tisza jobb partján húzódik, s bár a nagy folyó mai, ásott medrétől néhány kilométerre 
található, a térképen jól láthatóak azok az egykori, mára részben kiszáradt medrek, melyek a 
szabályozások előtt a vidéket behálózták. E medrek partjai, ismerve elődeink település alapító szokásait, 
ideális lakóhelyet jelentettek mindenkor az elmúlt évezredek alatt. 
A tervezett fejlesztés területe a keleti részen az említett medrekkel szabdalt. A medrek partjainak 
tengerszint feletti magassága 86-88 méter között mozog. A terület geomorfológiai tulajdonságai azt 
valószínűsítik, hogy régészeti lelőhely várható e körzetben. 
A fentiek miatt feltétlenül javasolnánk a beruházások konkrét megvalósulása előtt a területen a régészeti 
lelőhelyek felderítését, melynek máig legbiztosabb módja a régészeti terepbejárás. 
A beépítendő telek határán belül nincs nyilvántartott régészeti lelőhely, de közvetlenül mellette, a déli 
határánál (Már Tószeg közigazgatási határán belül) mesterséges halom áll, mely szigorúan védett, 
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földmunkával nem bolygatható régészeti lelőhely és tájképi érték egyszersmind. Szükségesnek tartottuk 
felhívni rá a figyelmet, hogy anyagnyerő-helyként se számoljanak vele a jövőben. 
A 2007 óta eltelt időben régészeti kutatások nem folytak a helyszínen, ezért frissebb régészeti örökségi 
adatokról ma sem tudunk számot adni. Újra átvizsgálva az 1:10.000 méretarányú EOV térképekről a 
szintvonalak sűrűsödéséből következtethető adatokat, több helyen tüntettünk fel a földrajzi környezet 
alapján valószínűsíthető régészeti érdekű területeket. A mellékelt táblázatban szerepelnek, – részben 
azonosak a korábbi hatástanulmányban felsoroltakkal, legfeljebb a koordináták pontosítása miatt térnek 
el helyenként a számadatok. 
3. helyszín 
A fejlesztésre kiszemelt rész a város ÉNY-i szélén fekszik, derékszögű háromszög alakú terület, a 32. út 
DNY-i oldalán, részben a túlsó oldalra is átnyúlva. NY-on a Nagysánor József út, D-en részben a vasúti 
sínek határolják, Magában foglalja a Kisgyepi-főcsatornát és a Kis-Tófenék egy részét is. A térképről az 
olvasható le, hogy asztalsimaságú felszín, mely azonban néhol a kissé mélyebben fekvő térszínekből - 
északon a Tófenék, délen pedig a Kis-Tófenék nevű határrészből - kiemelkedik Tengerszint feletti 
magassága 86-87 m. 
Nyilvántartott lelőhelyet nem ismerünk; a körülmények (részben beépített) miatt pedig a régészeti 
terepbejárás sem hozná meg a kívánt biztos eredményt. Éppen ezért beruházás esetén az építkezés 
földmunkáját kísérő régészeti szakfelügyeletet javasolunk. 
4. helyszín 
A város északi részén, a Zagyva és a 32. út által bezárt sávban fekszik, az út vonalában érintkezik az 
előző felszínnel, ill. egy kis szakaszon fedi azt. A terület nagy része mélyen fekvő felszín, melyet a 
Tófenék földrajzi név is érzékeltet. Csupán a beruházásra kiválasztott rész É-i peremén - közel a 
Zagyvához – található régészeti lelőhely, a táblázatban is szereplő 76. számú, Zagyva-oldal-dűlő néven. 
A földrajzi környezet részben leletmentességet ígér, másrészt azonban a Zagyva-part sávjában további 
lelőhelyet valószínűsít. Ahol a felszín adottságai megengedik, célszerű lenne, az építkezéseket 
megelőzően, leletfelderítést végezni – elsősorban terepbejárással vagy akár műszeres vizsgálattal.  
Az egyetlen nyilvántartott lelőhely esetében, a földmunkát megelőző próbaásatást javasolunk. 
5. helyszín Millér, Millér-lapos 
A 2009-ben e területre készült örökségvédelmi hatástanulmányban írottak most is érvényesek. 
Vízjárta, vízszabdalta vidék, ahová a nagyszabású fejlesztéseket tervezik. A Millér nevű, ma már 
csatornává alakított és a Tiszába torkolló vízfolyás és a Tisza gátja U alakú, Millér-laposnak nevezett 
területet zár közre. E terület D-i részén, ill. a Milléri-csatorna és a vasút közti sávban kívánják a 
beruházásokat megvalósítani. A Milléri-lapos tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 83 m-t, a 
csatorna és a vasút közti sávban is alig éri el a 84 m-t. Mindazonáltal a vízközelség, mint fontos telepítő 
tényező szerepet játszhatott a múltban. 
A fentiek alapján feltétlenül szükségesnek látjuk a földmunkákat kísérő régészeti szakfelügyeletet. 
 

Összefoglalva: a fejlesztések és a régészeti lelőhelyek viszonya 
Az itt felsorolt, a településrendezési tervben szereplő fejlesztésekben láthatóan az az örvendetes 
szándék nyilvánul meg, hogy a régészeti lelőhelyeket lehetőleg kikerüljék. 
A beruházások zöme – talán éppen ezért – olyan területekre korlátozódik, melyeken, természetföldrajzi 
adottságaik alapján, régészeti lelőhely előkerülése kevéssé valószínű.  
A helyszínek közül azonban kivételnek számít a 2. számú, Piroska környékén, ahol a sok – mára már 
kiszáradt folyómeder partja rejthet a felszín alatt régészeti objektumokat, tárgyakat. Itt ezért 6 régészeti 
érdekű területet jelöltünk meg. 
Fokozott óvatosságot igényel a 3. számú helyszín is, az É-i, Zagyva-melletti sávban, ahol a folyó 
mindenkor letelepedésre ösztönözhette az egykor idetévedt, otthont kereső közösségeket. 
A két konkrét helyszín megnevezése azonban nem jelenti azt, hogy másutt „szemünk behunyva, vakon” 
lehet építkezni. A legfontosabb elv az, hogy nemcsak a földbe nem látunk bele, hanem elődeink 
szándékai is ismeretlenek előttünk. Tehát, bárhol a föld alatt rábukkanhatunk egykori településekre, 
temetőkre vagy elrejtett tárgyakra. Az építkezéssel egyidejű szakfelügyeletet pedig, mint jogszabályban 
rögzített régészeti tevékenységet, éppen ezeknek a nem várható régészeti örökségi elemeknek a 
megmentésére alkotta a törvényhozó. 
Fontos tudnivaló: A beruházásokkal összefüggő régészeti tevékenységgel kapcsolatban minden esetben 
a „Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel”, 
azaz a Hivatal hoz döntést.  
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A fehér karikával jelzett jelentősebb fejlesztések földmunkával járnak 
 

e) Történeti térbeli rendszer alakulása 
Szolnok történeti városmagja a Belvárosra terjed ki. Azon belül fennmaradt értékeket a joghatályos 
tervben a helyi védelem alá vont területek hordozzák. (utcaszerkezet, beépítési mód, illetve a 20. század 
fordulón épített épületek egymás mellettisége, az összefüggően értékes, és jellegzetes épületekkel 
beépített utcaszakaszok adják). 
A tervi változások hatása várhatóan pozitív irányban fog hatni, elsősorban az értékes utcaszakaszok 
közlekedési forgalom alóli részbeni mentesítésével. Ilyen fontos útvonal a Szapáry út, ahol a gyalogos 
felületek és közösségi funkciók telepítésével a gyalogos utcajelleg megvalósulhat. Ez elősegíti majd az 
építészeti értéket hordozó épületek közösségi használatát, és ösztönözni fogja azok megújítását, és a 
gyalogos látványba kapcsolását. 
A Tiszaparti városrész egésze rehabilitációra kijelölt terület. A város arculata szempontjából 
meghatározó a közterületek és épületek megújítása. A Tisza-pari sétány továbbvezetése az Ó-állomásig 
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tervi elhatározás. A volt malomépület átépítésének és hasznosításának tervei elkészültek. Az 
épületegyüttes tömege és magassága a hagyományos magassági viszonyokkal kétségtelen, hogy nincs 
összhangban. A tervezett funkciók viszont beleillenek a belvárosi környezetbe. Az épületegyüttes 
tömegét és magasságát a meglévő üzemi épület határozta meg, melynek hasznosítása gazdasági 
érdek. Amennyiben sikerül az együttest építészetileg a Tisza-part és Szolnok jellegzetes karakter 
együttesévé formálni, a környezeti illeszkedésen túlmutató értéket keletkezhetnek, és a mögöttes 
területekhez való illeszkedéstől el lehet tekinteni.  
f-g) A műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének 
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében. 
Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
Mivel a műemlékek és a helyi védelem alatt álló épített értékek is szinte kivétel nélkül a történeti város-
magban, a városközpontban találhatók, a településszerkezet változásai nemigen fogják érinteni őket. A 
védett épületek már ma – eredeti funkciójuk (templom, iskola, szálloda, megyeháza, városháza, stb.) 
alapján - is általában intézményi felhasználásúak. E használat továbbra is jellemző lesz, változás e téren 
nem várható.  
Az utóbbi évtizedben a védett épületek állaga javult, több műemlék, ill. helyi védelem alatt álló épület 
(Ferences Gimnázium, a Múzeum udvara, a régi indóház) felújításra került. Több helyen tapasztalható a 
környezet rendezettségének javulása is, bár e téren még lenne tennivaló. Nemcsak a rendezettség 
fokozásával, hanem sokhelyütt a környék lakályosabbá tételével, az utcabútorozás megoldásával, 
változatosabb kertészeti kialakítással lehetne a környezetet gazdagítani és a látogatottságot, az ott 
tartózkodást elősegíteni. Ezáltal a védett épületek környékének használati értéke jelentősen növelhető 
lenne. 
h) A településkarakter változásainak hatásai 
Mivel a szabályozási terv az építési övezeteknél meghatározza a beépítés karakterét is (l. a szolnoki 
karakterek ismertetésénél), a karakterek változása csak a tervezett módon, előre kiszámítottan 
történhet. 
Az újonnan beépítésre szánt területek fognak elsősorban változtatni a város megjelenésén, azok közül is 
elsődlegesen a nagyobb létesítményeket magukba foglaló (kereskedelmi-intézményi) épületegyüttesek.  
A zöldfelületek rendezése, intenzívebb beültetése, a frekventált területeken a felszereltség és 
utcabútorozás fejlesztése, a használhatóság elősegítése változtatna sokat a város megjelenésén. Erre – 
és általában a közterületek állapotára, kulturáltságára, rendezettségére és berendezettségére – sokkal 
nagyobb figyelmet kellene fordítani, mert a befektetés költsége viszonylag kicsi ahhoz az előnyhöz 
képest, amekkora javulást lehet elérni ezen a téren. Különösen javasolható a Tisza-parti sétány 
rendezése és jó karban tartása, mert az használati és városképi elemként is kiemelkedő fontossággal 
bír, sőt a város sajátos, a többi várostól megkülönböztető jelképe is lehetne. Ezen túl a közterületek 
használati értékének növelése és egyidejűleg a városi látvány javítása közvélemény formáló erő, mely 
nagymértékben hozzájárulhat a lakossági elégedettség érzetének javulásához.  
A reklámkörnyezet és a védett objektumok összehangolására azonban több figyelmet kellene fordítani. 
Annak ellenére, hogy a városépítési szabályrendelete erre vonatkozó előírásokat tartalmaz, mégis 
időnként zavaró a cégérek, portálok kialakítása, vagy a védett épületekkel szomszédos, egy utcaképben 
egyszerre látható megjelenése. Esetenkénti egyedi elbírálást igényel a feliratok, árnyékolók, stb. 
homlokzati elhelyezése. 
i) A környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
Az épített örökséget érő környezeti terhelés Szolnokon általában elfogadható mértékű, kivéve a Kossuth 
u. menti épületeket. Ezeknél az útvonal jelentős forgalma zavaró, bár a rezgés károsító hatása sehol 
nem észlelhető (repedések a falakon nem láthatók), de a légszennyezettség – a falak, építészeti 
tagozatok porosodása, szürkülése - az út két oldalán levő épületeken érzékelhető. Ezen túl az élénk 
forgalom zavaró hatású az épületek megtekintésében, fotózhatóságában is. Kívánatos lenne az útvonal 
olyan mértékű forgalmi tehermentesítése, hogy inkább belvárosi gyalogos forgalmi, mint közúti 
közlekedési szerepe legyen. Erre vonatkozó közlekedéshálózati fejlesztéseket tartalmaz a terv, melynek 
lényege, hogy gyűrűs forgalmi hálózatot kell kialakítani, mely a belvárost érő kedvezőtlen hatásokat, így 
a települési értékeket érő kedvezőtlen hatásokat is csökkenteni fogja.  
A többi védett épület általában a Tisza-part és a Kossuth u.-Baross G. u. közötti, inkább kisvárosias, 
csendesebb területen található vagy közvetlenül a Tisza-parton. Ezek környezeti terhelése megfelelő, a 
korábban már említett várható, előirányzott környezetrendezés további előnyökkel járhat. 
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A védett épületek műszaki állapota általában kielégítő, állaguk megfelelő. Több műemlék a közelmúltban 
felújításra került, a Ferences rendház felújítását azonban feltétlenül folytatni kell. Javasolható a 
műemlékekről szóló jobb tájékoztatás, az országosan és helyileg védett épületek jobb táblázása és rövid 
ismertető közzététele az épületek falán. 
j-k) A folyamatok iránya, visszafordíthatósága, a kárenyhítés lehetősége 
Az örökségvédelem szempontjából megállapítható, hogy a védett értékeket érő hatások nem 
előnytelenek, a folyamatok pozitívnak értékelhetők, mert összességében a védelem alá vont 
létesítmények állapota fenntartható, sőt a tervezett rendezési tervi beavatkozások hatására 
fennmaradásuk, hasznosításuk hosszabbtávon is biztosítottnak látszik. A tervezett területfelhasználások 
és településszerkezeti beavatkozások következtében a védett értékekben károk nem keletkeznek, ezért 
kárenyhítéssel nem kell számolni. 
 
8.3.4. Összefoglaló 
Összességében régészeti vonatkozásban megállapítható, hogy az utóbbi évtizedben bekövetkezett 
változások hatására is, Szolnok megyei jogú város közigazgatási határán belül a kutatottság 
hiányosságai ellenére közgyűjteményi nyilvántartásban szerepel 91 azonosított régészeti lelőhely van. 
Ezen túlmenően 10 régészeti érdekeltségű terület található.  
A nyilvántartott lelőhelyek közül kettő a földmunkával feltétlenül kikerülendő kategóriába tartozik, azaz 
nem bolygatható. Az egyik a Gutenberg tér, mely talán az egyetlen többé–kevésbé bolygatatlanul 
maradt foltja a szolnoki várnak. Meg kellene legalább ennyit őrizni belőle, azért is lett már évtizedekkel 
ezelőtt védetté nyilvánítva. A másik Szandaszőlős határban található nevezetes Beke Pál halma, ami 
mint kunhalom, különleges védettséget élvez.  
A régészeti lelőhelyek közül 28 belterületen került elő. Ezek nagyrészt megsemmisültek, vagy a 
beépítettség miatt fedetté váltak. Ezeknél a megelőző feltárást a kivitelezést kísérő régészeti 
szakfelügyelettel és leletmentéshez hasonló feltárással lehet megoldani. A fennmaradó további 
lelőhelyek a külterületen találhatók, ezeknél teljes szabályosságában érvényesíthető a megelőző 
feltárás, amennyiben oda a jövőben beruházást terveznek. 
Fontos, többször hangsúlyozott tudnivaló, hogy soha nem tudhatjuk, mi rejlik a földben. Ezért a 
földmunkával járó beruházásoknál mindenkor figyeljenek a földből kiforduló tárgyakra, apró 
cseréptöredékekre, kövekre, csontokra, s jelentsék előkerülésüket a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatóságánál. 
Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy - a régészeti lelőhelyekre vonatkozóan – a régészeti 
örökségvédelmi hatástanulmány a feltűntetett időpontban érvényes állapotot tükrözi. A régészeti 
kutatások a megye területén továbbra sem állnak meg, a fenti településrégészeti kép ezért módosulhat. 
Összességében a települési értékek vonatkozásában megállapítható, hogy Szolnokon az utóbbi tíz 
évben végrehajtott változások következtében a védett építészeti, városépítészeti értékek helyzete alig 
módosult. A belvárost tehermentesítő, a város belterületét elkerülő közúthálózati fejlesztések 
következtében a Kossuth u. – Baross Gábor u. menti történetileg kialakult és a városközpontra jellemző, 
több műemléket és helyileg védett épületet magában foglaló beépítés a forgalmi terhelések alól 
valamelyest mentesült, ami használatukra, állapotukra és megtekinthetőségükre is kedvező hatással 
van, ill. lesz.  
Viszont a jövőben nagyobb figyelmet kellene fordítani a közterületek, terek rendezettségére és az 
utcabútorozásra, a Tisza-parti sétányt Szolnok emblémájává kellene fejleszteni. 
 

8.3.5 Nyilatkozat 
A hatástanulmány készítőiként kijelentjük, hogy a tervezett módosítások megfelelnek az örökségvédelmi 
jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak és az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére 
jogosultsággal rendelkezünk 
 
Budapest 2015 09 15. 
 
Molnár Attila  
okl. építészmérnök vezető településrendezési tervező  
(TT1 01 0140)    
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okl. építészmérnök vezető településrendezési tervező 
(TT1 01 1604) 
 
Dr Csányi Marietta 
régész, örökségvédelmi szakértő 
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8.4 KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 
 

8.4.1 Közlekedési vizsgálat 
 

a) A város helyzete és kapcsolatai a térségben 
Szolnok megközelítőleg az ország keleti felének súlypontjában helyezkedik el. Ez a körülmény erősíti 
közlekedés-csomóponti helyzetét. A városnak mind közúti, mind vasúti kapcsolatai rangosak, közúti 
főútvonalak érintik, tranzit vasútvonalak szelik át, mindezeknek találkozási-átszállási pontja.  

  
4.sz főút A Százlábú híd. 

A következő állami utak érintik Szolnok igazgatási területét 
• 4.-es számú Budapest Záhony országos főút, 
•32-es számú Hatvan – Jászberény – Szolnok-i másodrendű főút 
•442-es számú Szolnok – Kunszentmárton-i másodrendű főút 
•3224. számú Szolnok – Tiszasüly-i összekötő út, 
•3225. számú Szolnok - Jászkiséri összekötő út, 
•4625. számú Szolnok – Kiskunfélegyháza-i összekötő út, 
•4612. számú Abony – Tószeg-i összekötő út. 
• 31125. számú Nagysándor József bekötő út 

Vasúti szempontból is jelentős gócpont Szolnok. Az ország egyik legfontosabb személy-, rendező- és 
teherpályaudvar együttes fogadja a nemzetközi, az országos és regionális személy- és áruforgalmat 
lebonyolító vasúti átmenő, átrakásra kerülő és célszerelvényeket. A pályaudvar-komplexum 
szignifikánsan villamosított. 
A térség és a város tömegközlekedéssel való ellátottsága jónak mondható. A vasúti közlekedésen felül a 
JÁSZKUN VOLÁN távolsági, helyközi járatai valamennyi környező települést feltárnak. Van olyan 
település, melyben a járatok sűrűsége már-már a helyi járatsűrűséget közelítik meg.  
A hajózás lehetőségét a Tisza folyó biztosíthatná. Bár a Tiszán több mint 150 éve megindult a 
gőzhajózás, ma mégsem tekinthető vízi közlekedésnek a rajta lebonyolódó időnkénti teherszállítás; 
személyhajózás pedig a vízi út hosszában csupán hírmondóként van jelen.  
A légi közlekedés annyiban jelent kedvező lehetőséget a térségben, hogy elvileg mind a katonai 
repülőtér, mind a Szolnok – szandaszőlősi füves repülőtér a jövőben bevonható a személy- és 
áruszállításba.  
 

b) A város közlekedési hálózata és létesítményei 
Közúthálózat 
Nagyforgalmú országos főutak a beépített terület jelentős részét elkerülik. 2014-ben megkezdődött az 
M4 gyorsforgalmi út építése Abony és Fegyvernek között. 
A 4. számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – országhatár közötti elsőrendű főút 
korábban a városon ment keresztül Abonyi út – Kolozsvári felüljáró – Bajcsy-Zsilinszky út – József Attila 
út – Baross utca – Kossuth Lajos út – Szabadság tér – Városi Tisza-híd – Százlábú híd – Debreceni út 
nyomvonalon. A 80-as évek óta a főút délen kerüli el a várost. A 32-es főút a belváros nyugati részét és 
a nyugati városrészt érinti (Thököly út – Rékasi felüljáró – Mátyás király út – Nagy Imre körút – Bajcsy-
Zsilinszky út – Kolozsvári felüljáró – Abonyi út). Szandaszőlőst érinti a 442-es főút (Karinthy Frigyes út – 
Kocsoros út – Kertész utca). Az Alcsi városrészt érinti a 3225. számú összekötő út (Verseghy út – 
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Mester út – Besenyszögi út). A déli városrészt érinti a 4625. számú összekötő út (József Attila utca – 
Temető utca – Tószegi út). A 32. számú főút két szakaszát köti össze a 31125 j. bekötő út a Nagysándor 
József úton  keresztül.  
Ezek mellett az állami utak mellett a következő helyi forgalmi utak határozzák meg a város alapvető 
úthálózatát: 
 • Baross utca 
 • Nagysándor József út 
 • Szántó körút – Szolnok Ispán körút – Pólya Tibor utca 
 • Ady Endre út 
 • Széchenyi István körút – Pozsonyi út 
I • Indóház utca – Mártírok útja – Templom út 
 • Szapáry út – Boldog Sándor István körút– Dr. Sebestyén Gyula körút 
 • Városmajor út 
 • Piroskai út 
Városi gyűjtőutak a következők: 
 • Kápolna utca – Petőfi Sándor utca – Rákóczi út 
 • Körösi út 
 • Vízpart körút 
 • Városmajor út 
 • Vörösmező utca – Gorkij út 
Az utóbbi időben megkezdődött Szolnokon is a közlekedési létesítmények – főként csomópontok -- 
környezetbarát és közlekedésbiztonságot fokozó átépítése: 
 • Baross utca – Eötvös tér körforgalmú csomópont, 
 • Thököly út – dr. Elek István utca – Ady Endre úti körforgalmú csomópont, 
 • Szántó körút – Pozsonyi úti körforgalmú csomópont, 
 • Várkonyi téri körforgalmú csomópont, 
 • Százlábú híd – Kertész utca – Debreceni úti körforgalmi csomópont, 
 • Thököly út – Széchenyi István körút körforgalmi csomópont, 
 • Thököly út – Nagysándor József úti körforgalmi csomópont, 
 • a 4. sz. főúton a Debreceni útnál „turbó” körforgalmi csomópont, 
 • Sóház utca korszerű „visszaépítése,” 
 • Kossuth téri átépítés gyalogos területté (kizárólag a helyi autóbuszjáratok és taxik mehetnek 
 keresztül). 

  

Szántó krt. – Pozsonyi úti körforgalmú csomópont Sóház utca korszerű „visszaépítése” 
Parkolás 
A parkolási helyzet az évek múlásával fokozatosan romlik a gépkocsi szám növekedése miatt. Ugyanis a 
járműszám növekedésével párhuzamosan nem építették meg az OTEK normái szerinti parkolóhely 
mennyiséget. Kivétel ez alól a nagy bevásárlóközpontok környezete. A legsúlyosabb a helyzet a 
Belvárosban és térségében, valamint a nagy lakótelepeken. A Belvárosban ugyan – más városokhoz  
hasonlóan – bevezették a fizető parkolóhelyek rendszerét, de kisszámú parkolóhely esetében ez sem 
jelent megoldást.  
A jövőben lakóterületeken lakásonként minimum egy parkolóhely számára kell területet biztosítani saját 
telken. Intézmények esetében mindenkor az OTEK előírásai szerinti parkolóhely mennyiséget kell 
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megépíteni saját telken. Különösen a Belváros területén ezek a feltételek is csak nagy 
befogadóképességű, többszintes parkolóhelyekkel elégíthetők ki. Jelenleg mélygarázs a Plázánál és az 
új autóbusz-pályaudvarnál többszintes parkolóhely működik. Új parkolóhely van az AGÓRA alatt (40 
ph.). 

 

  

Kossuth téri átépített gyalogos területe Az új autóbusz-pályaudvar többszintes parkolója 
Gyalogos közlekedés 
A gyalogos közlekedést hagyományosan a gyalogjárdák szolgálják. Igényesebb kialakítású gyalogutak a 
Tisza parton a dr. Hegedűs Lajos sétány és a Zagyva-parti sétányok, amelyek egyben kerékpárutak is. A 
Belvárosban átépült a Kossuth tér gyalogos térré, amelyhez csatlakozik a Hubai Ferenc utcai gyalogos 
utca, mely folytatódik a Boldog Sándor István körút nyugati oldalán lévő intézményközpontban.  
A gyalogos közlekedésnek Szolnokon jelenleg az a hiányossága, hogy a városban nincs olyan 
összefüggő gyalogos övezet, amelyik központi helyzete miatt fontos szerepet tudna betölteni a város 
életében. Ennek a gyalogos övezetnek szerves gyalogos kapcsolatai hiányoznak a szomszédos 
városrészek felé. 
A gyalogos közlekedés szempontjából nagyjelentősége van a közelmúltban megépült Tiszavirág 
gyalogos és kerékpáros hídnak. 
 

  
Tiszaparti sétány Csokonai utca 

 

Kerékpáros közlekedés 
Az utóbbi években számos kerékpárút épült ki a városban (a városban jelenleg kb. 50 km kerékpárút 
van). Ezek részben a mindennapi kerékpárhasználat, részben a szabadidős kerékpározás igényeit 
elégítik ki. 
A meglévő kerékpárutak a következők: 
 •A régi 4-es főút mellett Törökszentmiklós irányában a 6-os autóbusz végállomásáig, 
 •A Szabadságtér felől a 442-es főút mellett a Kertész utca – Kocsoros út – Karinthy Frigyes út 
 nyugati oldalán, 
 •Az elkerülő 4-es főút északi oldalán a 442-es főút és a 4625. számú összekötő út között, 
 •A Tószegi út déli szakaszának keleti oldalán, 
 •Zagyva-parti sétányon a Szabadság tér és a Széchenyi István körút között, 
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 •A Széchenyi városrészben a Széchenyi István körúttal párhuzamosan, 
 •Tisza jobb-parti kerékpárút a Szabadság tér és a Gáz utca között, 
 •Nagysándor József utca keleti oldalán vezetett kerékpárút a teherpályaudvar és a 32-es út 
 között, 
 • Mátyás krt. - Csokonai ú - Zagyva-híd - Városmajor úton, 
 • Csokonai utcában. 
A közelmúltban megépült kerékpárutak a következők: 
 • Baross utca, 
 • Kossuth Lajos utca, 
 • Szapáry út, 
 • József Attila út, 
 • Boldog Sándor József körút, 
 • Mátyás király körút, 
 • Nagy Imre körút, 
 • Tiszavirág híd, 
 • Jubileumi tér, 
 • Vörösmező út, 
 • Gorkij utca, 
 • Thököly út, 
 • Szántó körút. 
Tömegközlekedés 
A tömegközlekedést a JÁSZKUN VOLÁN Zrt. helyi, helyközi és távolsági járatai bonyolítják le. 
A helyközi és távolsági autóbusz-pályaudvart az Ady Endre úton 2008 májusában adták át a 
forgalomnak. Az autóbusz-állások száma 8 szóló és 11 csuklós. Az autóbusz-pályaudvar jobb 
kihasználása érdekében az autóbusz tárolás jelentős mértékben a Nagysándor József úti forgalmi 
telepen és a vasútállomásnál van. A helyközi járatok helyi utazásokat is lebonyolítanak.  
A helyi autóbuszjáratok átlapolt vonalhálózaton működnek. Ennek következtében csekély az átszálló 
utasok száma. A központi helyi autóbusz-pályaudvar a vasútállomásnál van. A helyi végállomásokat 
leszámítva három autóbusz-decentrum működik jelenleg: 
 • Tallin városrész, 
 • Szolnok Ispán körút, 
 • Széchenyi körút. 
Két autóbusz fővonal működik:  
 • Jubileumi tér – Baross utca – Kertész utca – Szandaszőlős 
 • Tallin városrész – Szapáry utca – Mártírok útja – Cukorgyár 
A város területe jól el van látva tömegközlekedéssel.  
A helyi utazások száma 5-6 %-kal csökken évente. Ez évek óta megfigyelhető tendencia.  

  
Autóbusz-pályaudvar A személy-pályaudvar vágányszáma 33. 

Vasúti közlekedés 
A vasúti közlekedésnek igen nagy szerepe van Szolnok életében. Korábban jelentősége még nagyobb 
volt. A város beépített területéhez viszonyítva óriási arányú a vasút által elfoglalt terület. A méretekre 
jellemző, hogy az 1970-es évek elején készült személypályaudvar vágányszáma 33. Itt van az ország 
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egyik legnagyobb teherpályaudvara, melynek visszafejlesztése elkezdődött a teheráru forgalom 
csökkenése miatt. Területének jelentős részét foglalja el a logisztikai központ. 
A személypályaudvar kapcsolata a várossal, illetve a térségi településekkel jó. 
A ceglédi, szajoli irányú nemzetközi törzsvonal A1 kategóriájú; ugyancsak nemzetközi törzsvonal az 
újszászi és az összekötő deltavágány. A rendező-pályaudvar A2 kategóriájú belföldi törzsvonal, a 
lakiteleki irány B1 kategóriájú belföldi mellékvonal.  
A vasúti közlekedés területén nagyarányú fejlesztések várhatók. Korábban jelentős beruházások 
történtek, amelynek egy része jelenleg kihasználatlan. Egy része visszafejlődik, így többek között a 
teherpályaudvar, melynek egyre nagyobb területét foglalja el a logisztikai központ. A vasútállomás 
fejlesztési terve elkészült. 
Vízi közlekedés 
A vízi közlekedés Szolnok térségében alacsony szintű. Ennek az egyik oka, hogy a Tisza közel 130 km-
es és természetes vízjárású szakaszán a vízi közlekedés kiszámíthatatlan. 50-60 km.-re délre már 
stabil, kiszámítható a vízfolyam. Feljebb Kiskörétől duzzasztott a vízszint, ugyancsak stabil a vízfolyam.  
Jelenleg Szolnoknál két üzemi kikötő működik a Tisza jobb partján (az egyik a Tisza utca, a másik a Gáz 
utca térségében). Teherhajózást esetenként az ömlesztett anyagot (sódert, homokot, stb.) szállító 
vontató hajói és uszályai jelentenek. A szolnoki Tisza Parknál működött egykor a hajóállomás, amelynek 
rendszeres személyforgalmát a „kofahajó” működése jelentette. Itt áll most a „pizzahajó”. Működik még a 
vízi rendészet kikötője és ennek közelében a sport- és kedvtelési célú kikötő kis hajók számára.  
A tiszai vízi közlekedés fejlesztési lehetőségei a vízlépcsőrendszer kiépítésétől függenek.  
Légi közlekedés 
Szolnokon működik a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisa. A HM kezelésű repülőtér 
alkalmas komolyabb gépek fogadására is.  
Sportrepülőtér működik Szandaszőlősön. Ennek a füves repülőtérnek nincs épített kifutópályája. A 
terület állami tulajdonú, a HM kezében van.  
 
8.4.2 Közlekedésfejlesztési javaslat 
 

Az utóbbi 50-60 évben rohamosan megnövekedett a gépjárműforgalom a települések évszázadokon át 
kialakult - a lóvontatású hálózaton alapuló - úthálózatán. Emiatt a zsúfoltság állandóan növekedett – 
Szolnokon is. A 4. sz. országos és nemzetközi út korábban a Belvároson keresztül vezetett, óriási 
átmentő forgalmat lebonyolítva. A 90-es évek első felében megépült a Szolnokot elkerülő 4. sz. főút a 
várostól délre. Ez óriási megkönnyebbülést jelentett, mert a város mentesült az erős átmenő forgalomtól. 
Ezután fokozatosan tovább növekedett a gépkocsiforgalom a város belterületén és kialakult a jelenlegi 
problémás helyzet. A Belváros térségében jellemzően állandósult a zsúfoltság, ez határozza meg az 
közlekedők rossz közérzetét.  
Nehezíti a város közlekedési helyzetét egy jellegzetesen szolnoki körülmény is: korábban szinte 
kizárólag a Tisza északi partján terült el a település. A történelmi időkben csak egy híd volt lényegében a 
mai helyén, ez abban az időben elegendőnek bizonyult, idővel azonban a Tiszától délre is kezdett 
kiterjedni a város. Nagy lakóterületek alakultak ki Szandaszőlősön, a Kertvárosban, sőt üdülőterület is 
épült az Alcsi-szigeten, a Szandai réten bevásárlóközpont létesült. Az egyetlen közúti híd az egyre 
növekvő városi forgalmat már alig tudja levezetni. A Szent István hídfőként az átmenő forgalmat vezeti 
le. Így gyakorlatilag a Városi Tisza-híd az egyetlen összekötőkapocs a Tisza által elválasztott 
városrészek között. Ezt az egyre súlyosbodó helyzetet csak újabb városi Tisza-hidak építésével és a 
hozzájuk vezető utak létesítésével lehet megoldani. Ez a feltétlenül szükséges fejlesztés meghaladja a 
város anyagi lehetőségeit, a feladatot csak állami támogatással lehet megoldani. 
A gépjármű-közlekedés kétségtelenül meghatározó szerepe mellett a többi közlekedési ágazatoknál is 
változások történtek. Az utóbbi évtizedekben több szempontú szemlélet alakult ki: 
-- Korábban mindenek előtt szerepelt a gépkocsi közlekedési igények kielégítése, a gyalogosközlekedés 

ennek volt alárendelve. A kerékpáros közlekedés, mint jogos igény nem is szerepelt a 
figyelembeveendő szempontok között. A közlekedésbiztonsági kérdéseket csak érintőlegesen 
kezelték. 

-- Napjainkban a gépkocsi-közlekedés biztonságos levezetése mellett a gyalogosközlekedés 
biztonságos megoldása komolyabb szerepet játszik, egyre általánosabb a gyalogosok elsőbbségének 
biztosítása a gépkocsikkal szemben. Terjed a gyalogosbarát (forgalomcsillapított) városrészek 
kijelölése. 
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-- Az egyre élénkebb kerékpáros-közlekedés felveti a kerékpáros-közlekedés létesítményinek 
megvalósítási igényét is. Bővülnek a városi kerékpárhálózatok. Jó példa erre Szolnok, ahol 
folyamatban van több mint 13 km kerékpárút kiépítése. 

-- Egyre általánosabbá vált a közlekedésbiztonsági szempontok miatt a közúti csomópontok és 
útszakaszok biztonságos átépítése (veszélyes közúti keresztezések átalakítása körforgalommá 
átalakítása, négysávos utaknál a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a középső védősziget létesítése, stb.). 

A vasúti közlekedés szerepe és megítélése is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. A vasúti 
közlekedés korábban nagyobb volt, majd a gépjármű forgalom növekedésével csökkent a jelentősége 
és szárnyvonalak felszámolásra kerültek. Az elmúlt években újból megnövekedett a vasúti személy és 
teherszállítás jelentősége, mivel gazdaságosabb és környezetbarátabb, mint a gépjármű-közlekedés. 
A vízi közlekedés területén a rendszeres személyhajó forgalom teljesen megszűnt Szolnokon. A 
teherhajózás is csak alkalomszerű. 
Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul a fogyatékkal élők közlekedésére. Az önkormányzatok 
anyagi lehetőségeiktől függően igyekeznek eleget tenni ennek a nemes szándéknak. Szolnokon a MÁV 
pályaudvar korszerűsítése kapcsán a teljes akadálymentesítést fogják megvalósítani. 
 

a) Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
Szolnok közlekedésében legnagyobb változást a 4-es főút elkerülő szakaszának a megépítése 
jelentette. Ezzel az új úttal lényegében az átmenő forgalom kikerült a városból. 
Az állami közúthálózat fejlesztése terén a legnagyobb változás az M4 gyorsforgalmi út megépítése lesz 
Abony és Fegyvernek között, mintegy 26,6 km hosszú szakaszon. A tervek szerint időben ezt követi a 
Budapest és Abony közötti gyorsforgalmi út létesítése. A gyorsforgalmi útnak Szolnoknál három 
csomópontja lesz: 
-- a 4. sz. országos elsőrendű főútnál, 
-- a 32. sz. országos másodrendű főútnál, pihenővel, 
-- a 3225. sz. országos összekötő útnál. 
A jelenlegi tervek szerint az M8 gyorsforgalmi út távlatban a 4. sz. főút épülő csomópontjánál fog 
csatlakozni Kecskemét irányából az M4 gyorsforgalmi út és közös szakaszon haladva a 32. sz. főút 
csomópontja után ágazik majd el Füzesabony irányába. 
Szolnok és az M8 gyorsforgalmi út déli szakaszának jó közúti kapcsolata érdekében kívánatos a 
gyorsforgalmi út és a 40. főút keresztezésében teljes értékű csomópontot létesíteni.  
Szolnokot a 4. főút távlatban is délről fogja elkerülni. Tőle nyugatra az M4-M8 csomópontban keresztezi 
a gyorsforgalmi utat és halad északi irányban Budapest felé. 
A 32. számú főút változatlan nyomvonalon éri el a várost északi irányból. 
A vasúti közlekedés területén Szolnok térségében lényeges hálózati fejlesztéssel számolni nem kell a 
jelenlegi elképzelések szerint. 
A tiszai hajózás térségi nagymértékű szerepnövekedésével a csongrádi vízlépcsőrendszer 
megvalósítása esetén lehet számolni. 
A légi közlekedés területén a katonai szerep mellett komolyabb polgári hasznosítás is szóba jöhet. 
b) Szolnok közlekedési hálózatának és létesítményeinek fejlesztése 
Közúti közlekedés 
Távlatban az M4 és M8 gyorsforgalmi utak megépítése, valamit a meglévő 4, 40, 32 és 442 számú 
főutak a térségi, regionális és országos közúti forgalom számára megfelelő hálózatot fognak biztosítani 
és szolgálják a város átmentő forgalomtól való mentesítését. 
Az M4 gyorsforgalmi út megépítése után a város külső közúti kapcsolatainak iránya alapvetően 
megváltozik. Míg jelenleg a 4-es főút felől nyugati, déli és keleti kapcsolat a jellemző, addig az autópálya 
üzembe helyezésétől kezdve ez megváltozik észak-nyugati és észak-keleti kapcsolatra. Ez 
természetesen a meglévő forgalmi úthálózat forgalmi szerepének átértékelődését is maga után vonja. 
Fel fog értékelődni 
a Thököly út - Rékasi felüljáró észak-nyugat felől és a Mester út - Besenyszögi út észak-kelet felől. 
A 4-es főút szerepe is meg fog változni az M4 gyorsforgalmi út átadása után. A jelenlegi távolsági 
forgalmat lebonyolító főút szerepét nagyrészt átveszi az autópálya és a megmaradó főút sokkal inkább 
helyi szerepet ellátó úttá válik. Ennek megfelelően célszerű szaporítani a csomópontjai számát. Ezek a 
következők, nyugatról keletre haladva: 
 • 32-es és 40-es főút csomópontjai (Abonyi út), 
 • Szolnoki Ipari Park nyugati csomópontja, 
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 • Szolnoki Ipari Park középső csomópontja a Tiszakécskei MÁV-vonal mellett, 
 • 4625. számú összekötő út csomópontja (Tószegi út), 
 • új 422-es főút és 3225. számú összekötő út csomópontja, 
 • új körforgalmú csomópont a Csáklya utcai híd és a bevásárló központ felé, 
 • régi 422-es főút csomópontja (Kertész utca), 
 • új csomópont a Vízpart körútnál, 
 • csomópont az új 4-es főút és a régi főút elágazásánál. 
Jelenleg kevés Szolnok térségében a tiszai közúti átkelések száma. A Tiszától délre fekvő lakó- és 
üdülőterületek intenzíven fejlődnek. Továbbá itt van a város legnagyobb bevásárlóközpontja. Ez a 
központ is jelentős forgalmat vonz. A meglévő két közúti híd közül a 4-es főút (Szent István híd) 
elsősorban az átmenő forgalmat szolgálja, míg a régi főúti (Városi Tisza híd) főként városi forgalmat 
bonyolít le. Ennek megfelelően ezen az úton és a csomópontjain állandóak a torlódások. Ez az állapot 
csak a tiszai közúti átkelőhelyek számának növelésével szüntethető meg. A korábbi fejlesztési tervek is 
további két Tisza-híd megépítését tartották elengedhetetlennek: 
 •Csáklya utca nyomvonalának folytatásában tervezett Tisza-híd, Tiszaliget és az új 3225. számú
 összekötő út felé 
 •Keleti Tisza-híd a régi 4-es főút és a Mester út között 
A tervezett két híd között a Tisza jobb partján kialakítandó 2x1 sávos forgalmi gyűrűvel (országos főút) a 
belső lakó- és intézményterületek tehermentesíthetők. A forgalmi gyűrű nyomvonala a Csáklya utcai 
hídtól kiindulva: 
 • Temető utca, 
 • József Attila utca, 
 • Nagy Imre körút,  
 • Mátyás király út, 
 • Vasút déli oldala (a Rékasi felüljárótól), 
 • Új Zagyva-híd, 
 • Vasút déli oldala, 
 • Volt laktanya észak-keleti határa, 
 • Tüzér utca, 
 • Új Keleti Tisza-híd. 

 

Szolnok jelenlegi közlekedési gondjait véglegesen megoldani csak a két új Tisza-híddal és a városi 
forgalmi gyűrűvel lehet – beleértve egy új Zagyva-hidat is. A jelenlegi úthálózat, a jelenlegi hidak a 
csomópontok bármilyen átalakításával sem lehet eredményt elérni. Az új hidak és a városi forgalmi 
gyűrű megvalósítása meghaladja az ország jelenlegi gazdasági teherbíró-képességét. Jelen 
szabályozási terv feladata az alapvetően fontos közlekedési elemek távlati megépítéséhez a szabad 
terület biztosítása.  
Ezek a fejlesztések nagyságrendjüknél fogva csak ütemezetten valósíthatók meg. A jelen helyzetben a 
legreálisabbnak látszik a városi forgalmi gyűrű vasúti területtől délre eső, Rékasi felüljáró és Pozsonyi út 
közötti kb. 1,1 km. hosszú szakaszának a megépítése első ütemben. Ennek a szakasznak a 
megépítésével a következő célokat lehet elérni: 

Városi főforgalmi gyűrű kezdeti új szakaszának 
helyszínrajza, a csomóponti vázlatok 
megjelölésével 
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 • Megkezdődik a városi forgalmi gyűrű megvalósítása, 
 • A Széchenyi városrész átmenő forgalmának jelentős részétől tehermentesíteni lehet a Pozsonyi 
   út és Szántó körút intenzív lakóterületeit, 
 • Nem kell bővíteni a Szántó körutat, és így növelni ezen a forgalmat. 
Az 1. ábra ennek a szakasznak a csomópontját mutatja be. A 2. ábra a Pozsonyi út ás a városi 
főforgalmi gyűrű tervezett csomópontját ábrázolja. A helyszíneket a mellékelt átnézeti helyszínrajz 
mutatja be. 
A városi forgalmi gyűrű tervezett mintakeresztszelvényét a 3. ábra mutatja be. A Kossuth Lajos utca 
lezárása új forgalmi helyzetet teremtett a Belváros térségében. 
A belváros területén lévő korábban nagy forgalmat lebonyolító utcák szerepe csökkent, helyettük más 
utak forgalma jelentősen megnőtt. Így jelentősen csökkent a korábbi főút (Baross utca - Kossuth Lajos 
utca) forgalma és megnőtt az Ady Endre út és a Szántó körút - Szolnoki Ispán körút - Pólya Tibor utca 
forgalma.  
 

 
1. ábra: Az új tervezett forgalmi gyűrű kezdeti szakasza a Rékasi felüljáró környékén 

 

A Kossuth tér átépítésével a belvárosi úthálózat közlekedési rendszere átértékelhető. Igény van 
gyalogos- és kerékpáros csökkentett sebességű közlekedés bevezetésére a Belváros térségében. 
Indokolt az összefüggő lakóterületeken forgalomcsillapított közlekedési övezeteket kialakítani (lakó- és 
pihenőövezet; 30km-es zóna). Ilyen megoldások természetesen nem csak a Belvárosban kívánatosak. 
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A Kertész utca - Kocsoros út - Karinthy Frigyes út tehermentesítése érdekében a korábbi szabályozási 
terv a nagyforgalmú 442-es főút számára új nyomvonalat jelölt ki a déli belterületi határtól kezdve a 
Tisza árvédelmi töltését követve a 4-es főút felé, majd folytatva a Százlábú-híd (3225. számú összekötő 
út) felé. Az új útnak csomópontja lesz a 4-es főútnál és körforgalmú csomópontja a Csáklya utcai híd 
hídfőjében. 
A tervezett új 442-es főút és 3225. számú összekötő út a volt 4-es főúttal (Debreceni út) kitűnő 
forgalomelosztó szerepet tud betölteni a meglévő egy és távlatban tervezett két Tisza-híd felé. 
A Tallin városrészen a dr. Sebestyén Gyula körút folytatásában korábban tervezett forgalmi út a volt 
laktanya területe mögött csatlakozik a Mester úti körforgalmú csomóponthoz. Nagy távon a Mester út 
felől ezen az úton indul egy új országos főút, amelyik a debreceni MÁV vonalat követi a déli oldalon és a 
Rékasi felüljárónál csatlakozik a Mátyás király úthoz. Ez az út északi oldalon tehermentesíti a Belvárost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ábra Városi forgalmi 
gyűrű Pozsonyi úti 
csomópontja, I. ütem 

 

A városi körforgalmú csomópont 
lesüllyesztendő a Pozsonyi út 
szintjére 
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A nyugati és déli városrészekben vannak a város jelentős gazdasági területei (Szolnoki Ipari Park; GIMA 
Ipari Park, logisztikai központ). Kívánatos ezek között olyan új helyi forgalmi útnak a kijelölése, amelyik 
észak-déli irányban lehetővé teszi a közvetlen közúti kapcsolatot anélkül, hogy az intenzív beépítésű 
József Attila út - Temető út - Tószegi utat kelljen igénybe venni a teherforgalomnak. Ennek az útnak a 
célszerű nyomvonala a 32-es főút (Abonyi út) felől a következő: Barázda utca és déli folytatásában új út 
közúti felüljáróval a budapesti MÁV-vonal fölött. Ezután szintbeli keresztezés a kisforgalmú tiszakécskei 
vasútvonallal és a cukorgyári iparvágánnyal, majd déli irányú folytatás a Kőrösi út meghosszabbításában 
a Szolnoki Ipari Parkig, illetve folytatva a Tószegi útig-közben különszintű közúti csomópont a 4-es 
főútnál. 
A Stadler vasúti járműgyártó üzem a Szolnoki Ipari Park déli bővítési területére kerül. 
A Szolnoki Ipari Park bővítése túl fog terjedni nyugati irányban a tiszakécskei vasútvonalon. Ezért a 
Piroskai út meghosszabbításával kell számolni (felüljáróval a vasút felett). A Piroskai út nyugati 
meghosszabbítása tervezett csomóponttal csatlakozik a 4-es főúthoz. 
A logisztikai központ északi és nyugati irányban bővülhet a teherpályaudvar rovására. A bővítés 
mértékét a MÁV-val kell leegyeztetni. A logisztikai központ feltáró forgalmi útja az Abonyi út felől a Fék 
utcán keresztül az Újszászi utat és a Kis-gyepi főcsatorna melletti utat érintve a Thököly útig vezet.  
 

 

A Belváros javasolt forgalmi hálózata és forgalomcsillapított területei 

3. ábra Városi forgalmi gyűrű I. (Rékasi feljáró és 
Pozsonyi út közötti szakasza) 
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Szandaszőlős tömegközlekedési ellátottsága nem a legkedvezőbb. Ezért is bővíteni kell a gyűjtőút-
hálózatot. Célszerű ezt az alábbi utcákon kiterjeszteni: 
 •Gábor utca 
 •Kassák Lajos utca 
 •Nyugati tervezett határoló út 
 •Nagymező utca 
Tiszaligetet jelenleg a Tiszaligeti sétány tárja fel zsákutcaként. Ez kedvezőtlen. A Csáklya utcai Tisza-
híd megépítése esetén a Tiszaliget nyugati végén kialakítandó körforgalmú csomóponton keresztül 
megszűnik a zsákutca és két irányból tárható fel ez az értékes városi terület, az átmenő forgalom 
kizárásával. 
Alcsi sziget jelenleg rendkívül hosszú Vízpart körúttal tárható fel. Ez közel 3,5 km hosszú zsákutca. Az 
útdéli meghosszabbításával az Alcsi – Holt - Tiszán keresztül vezetett új híddal az Árpa utca 
nyomvonalán összeköthető a Karinthy Frigyes úttal. Így megszűnik a hosszú zsákutca és új útvonal áll a 
helyi tömegközlekedési járatok rendelkezésére. 
Parkolás 
A jövőben minden esetben szigorúan be kell tartani az OTÉK előírásait parkolóhelyek létesítésének 
tekintetében is. Csak így lehet elkerülni a parkolási helyzet további romlását. 
A belvárosban csak több szintes parkolóhelyek illetve parkoló-lemezek létesítésével lehet csökkenteni a 
fokozódó parkolóhely-hiányt. A meglévő és tervezett nagy parkolóhelyek (tájékoztató jelleggel): 
 • Pláza mélygarázs (meglévő) kb.150ph 
 • Arborétum pályaudvar kb.222ph 
 • Boldog Sándor István körút-Ady Endre utca sarkán (tervezett mélygarázs) kb.90ph 
 • Pelikán szálló mellett (tervezett) kb.170ph 
 • Kossuth tér mögött (tervezett) kb.100ph 
 • Tófenék utca-Sólyom utca sarkán (tervezett parkolólemez) kb.100ph 
 • Kellner Gyula utca az Iparkamara mögött (tervezett mélygarázs) kb.100ph 
 • Szapáry utca a bank mögött szintbeli parkolóhely helyén (tervezett mélygarázs) kb.100ph 
 • Piac mögött a Fiumei úton (tervezett mélygarázs) kb.100ph 
 • Víztoronynál (Eötvös téren tervezett mélygarázs) kb.100ph 
 • Baross utcában tervezett merőleges parkolóhelyek a Konstantin utca és Szapáry utca között kb. 
 90ph 
 • AGÓRA 40 ph. 
 Összesen kb. 1362 ph. 
Gyalogos közlekedés 
A központi gyalogos terület építése a Kossuth téren befejeződött. Ez a gyalogos övezet sétány jelleggel 
ki fog terjedni a Szapáry utcára és a Boldog Sándor István körút, Baross utca és Ady Endre utca közötti 
szakaszára. Ez az útvonal ugyanis forgalomcsillapított kialakítású lesz. Ez azt jelenti, hogy a szélesebb 
gyalogos terület és kerékpárút elsőbbséget élvez a csökkentett sebességű útpályával szemben. A 
gyalogos sétány a Szapáry utca felől a Tiszai hajósok terén keresztül éri el a tervezett Tiszavirág 
gyalogos és kerékpáros hidat. Így a belvárosi gyalogos terület és a Tiszaligeti sétány között közvetlen 
kapcsolat teremthető. 
 

Kerékpáros közlekedés 
Szolnokon a korábbi és a jelenleg épülő kerékpáros úthálózat többsége egyoldali, kétirányú. Az új 
szakaszok tervezésénél „az irányhelyes kétoldali egyirányú kerékpárutak” építését kell előirányozni. (pl. 
a Tallinni városrészben a Dr. Sebestyén körút folytatásában a Mester útig tartó útvonalon, vagy a 
Thököly úton, vagy a Besenyszögi útvonalon). 
Szolnokon a kerékpáros közlekedés fejlesztése új lendületet vesz 2014-ben: a korábbi 30,4 km-es 
kerékpárút-hálózat közel kb.13,9 km-el fog bővülni. Ez remélhetőleg a gépkocsi használat csökkenését 
fogja eredményezni, ugyanis a tapasztalat, azt mutatja, hogy egy jól kialakított kerékpárút-hálózat növeli 
a kerékpárok használatának arányát a gépjárművekkel szemben. 
A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban meg kell különböztetni a mindennapos és szabadidős 
kerékpározást. Az utóbbihoz tartozik a Tisza menti kerékpárút a folyó jobb partján (EUROVELO 11-es 
kerékpárút), valamint a Zagyva-parti regionális kerékpárút, ugyancsak a jobb parton. Az összes többi 
Szolnoki kerékpárút a mindennapos kerékpározást szolgálja (munkába és iskolába járás, bevásárlás, 
ügyintézés stb.). 
A folyamatban lévő kerékpárút építések mellett a következő kerékpárutak fel kell újítani: 
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-- a 4. számú főút melletti kerékpárutat, 
-- a Széchenyi városrész kerékpárútját. 
Egyértelművé kell tenni a Szabadság tért térségében a Kossuth téri, a Tisza-parti, a Zagyva-parti, a 
Verseghy utcai, a tervezett valamint a Százlábú hídon vezetett kerékpárutak közötti kapcsolatot. 
Folytatni kell a kerékpárutak építését a következő útvonalakon: 
-- a Széchenyi városrész kapcsolatát a Thököly úton; 
-- a Thököly úton (kerékpáros híddal a Rékasi felüljárón); 
-- az Abonyi úton (kerékpáros híddal a Kolozsvári felüljárón); 
-- a Temető úton – a Tószegi úton; 
-- az Indóház utcában; 
-- a Gutenberg tér – a Verseghy utca – Mester út – Milléri csatorna melletti nyomvonalon; 
-- a dr Sebestyén Gyula körút folytatásában a Mester útig, 
-- a Tiszaliget és a bevásárló központ között (a gyalogos és kerékpáros hídon). 
Külön tájékoztatási rendszert kell kiépíteni a kerékpárutak számára. Kerékpáros tároló helyeket kell 
létesíteni a nagy látogatottságú intézményeknél (városháza, piac, irodaházak, üzletek, iskolák, stb.). A 
vasútállomásnál B+R kerékpár-tároló helyeket kell kialakítani. A kulturált kerékpárút-hálózat részét fogja 
képezni a kiépített pihenőhelyek rendszere. Fontosabb javasolt pihenőhelyek: 
-- Tisza-part (tervezett repülőmúzeum környéke), 
-- Tisza-part (Verseghy park), 
-- Milléri kerékpárúton a Vízügyi Múzeum környéke, 
-- Tiszaliget, 
-- Kossuth tér, 
-- Vasútállomás, stb. 
Tömegközlekedés 
Az új helyközi autóbusz-pályaudvar 2008-ban elkészült. 
A helyi autóbusz hálózat jelenleg átlapolt vonalhálózati rendszere kiegészül a város külső részeiben 
ráhordó vonalas rendszerrel. A meglévő két decentrum mellett (Tallin városrész és Szolnok Ispán körút) 
további két decentrummal fog kiegészülni a város déli részén: 
 • Vörösmező utca (Szandaszőlős) 
 • Tószegi út - Gyökér utca (kórház) 
Csúcsidőn kívül (reggel 6.30-7.30, délután 14.30-17.00 között) a külső vonalakról ütemes midi járatok 
viszik a csökkentett utasszámot a decentrumokig. Onnan normál szóló, nagy csuklós járatok mennek a 
menetrend szerinti útvonalon.  
Vasúti közlekedés 
Szolnok életében változatlanul fontos szerepet fog játszani a vasúti közlekedés. A vasúthálózat 
létesítményeiben lényeges meghatározó változás nem várható. A vasútállomás korszerűsítése 
előkészítés alatt áll. Városi közlekedési szempontból lényeges változás lesz a teljes akadálymentesítés, 
a 198 személygépkocsi befogadóképességű P+R parkolóhely és a 2 db B+R kerékpáros tárolóhely 
létesítése. Tervezik a budapesti vasúthálózatot tehermentesítő „VO” elkerülő vasútvonal létesítését az 1-
es és 100-as vasúti fővonalak között, Budapesttől délre. Ez az építendő vasútvonal ugyan nem érinti a 
szolnoki vasúthálózatot, de valószínűsíthető, hogy igényelni fogja a rendező pályaudvar fejlesztését. 
A vasúti fővonalon a 160 km/óra sebesség lesz elérhető a jövőben. A kecskeméti vonalon 100 km/óra 
sebesség mellett az elővárosi közlekedés bevezetését tervezik. 
Szolnokon három vasúttal összefüggő vállalkozás működik, illetve fog működni a jövőben: 
-- a MÁV járműjavító, 
-- a Stadler Művek, 
-- a Motorvonat Javító Bázis (tervezett). 
Vízi közlekedés 
Főleg külföldi (ukrán, szlovák) igény van tengeri vízi kapcsolat létrehozására. Ehhez állandó hajózási 
vízszintet kell biztosítani. Ennek feltétele a csongrádi vízlépcső megépítése. Ezután valósítható meg a 
szolnoki "medencés kikötő". Így a Tisza közel 450 km-es hazai szakaszán biztosítható a biztonságos 
hajózás. Ezzel a megoldással kapcsolható be a záhonyi különleges vállalkozási terület is a vízi 
szállításba. Ennek a beruházásnak jelentős a költsége, ugyanis kb. 10m-es vízszintingadozással kell 
számolni. Jelentős a fenntartási költség is, a rendszeres kotrás miatt. Iparvágány kapcsolat biztosítható 
a Szolnoki Ipari Park felől. 
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A személyhajózás fejlesztése elsősorban turisztikai kérdés. Személyhajó-kikötő célszerű helye a Tisza 
parknál van. 
Légi közlekedés 
Szolnokon működik a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis. 
Minőségi változás lesz Szolnok légi közlekedésében, ha a jelenlegi katonai repülőtér "közös 
felhasználású katonai és polgári repülőtér lesz". Felszereltsége alapján a repülőtér minden időben 
használható lesz. 
Szandaszőlősön sport-repülőtér működik. Az Indóház utcában a történelmi vasút helyén repülőgép 
múzeum létesítését tervezik, REPTÁR néven. 
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Közigazgatási terület jelenlegi közlekedési hálózata  
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Települési terület tervezett közlekedési hálózata  
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Közigazgatási terület tervezett közlekedési hálózata  
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Települési terület tervezett közlekedési hálózata  
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8.5 8.5MŰVESÍTÉSI ÉS ELEKTRÓNIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS VIZSGÁLAT  
8.5 KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

 

8.5.1 Előzmények 
Szolnok város településfejlesztési terve az elmúlt időszakban több ízben módosításra került.  
A jelen módosítás során figyelembe vett fejlesztési területek közműellátásának lehetősége részben a 
korábban készült tervek, részben új üzemeltetői és tulajdonosi egyeztetések alapján került 
meghatározásra.  
A tervezett fejlesztés során figyelembe vett területek és a telepítésre kerülő funkciók:  

Sorsz. Fejlesztési terület Funkció              Területi egység rajzi száma 
1. Széchenyi városrész Távlati lakó                                                   4 
2. Thököly volt laktanya Gazdasági, int.                                             5 
3. Észak-nyugati városrész (2. nélkül) Gazdasági, int.                                       5, 5a 
4. Mester úti volt laktanya Lakó + intézmény                                         3 
5. Alcsi városrész nyugat (volt laktanya nélkül) Lakó + intézmény                                         3 
6. Alcsi városrész kelet Lakó+int+ gazd.                                            3 
7. Szandaszőlős új lakóterület Lakó                                                              7 
8. Szandaszőlős tömbfeltárás Lakó                                                              7 
9. Tiszaliget Intézmény                                                     2 
10. Milléri csatorna környéke Intézmény                                                   3a 
11. Déli városrész ipari park Gazdasági                                                  6a 
12. Szandaszőlős déli kiegészítés Lakóterületi                                                   7 
13. Alcsi-sziget Lakó + gazdasági                                       7a 
14. Damjanich utca és környéke, volt uszoda Intézmény                                                     1 
15. Városközpont Intézmény                                                     1 

Következőkben, a városi főhálózati fejlesztések egyeztetett javaslata mellett a fejlesztési területek vízi- 
és energiaközmű ellátási lehetőségeit rögzítjük. 
A terv készítése során felhasználtuk a KÖTIVIZIG IG176-018-005/2009 sz. szakvéleményét. 
2015. évi módosítási területek 
2.              Véső utcai sporttelep7355/1.2 hrsz. Intézményi 
3.              Abonyi út 19173/1 hrsz. Gazdasági 
4.              Széchenyi krt. 8869/21, /75, /121 hrsz. Gazdasági 
9.              Besenyszögi út 721/5-6 hrsz. Gazdasági 
  
  

A 2015-ben módosításra került 10 terület közül, a fentiek lépnek fel többlet közmű igénnyel.   
 
8.5.2 Vízi közművek 
a) Vízellátás 
Vízbázisok  
Szolnok város ivóvízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. (5002 Szolnok, Vízmű u. 1.) 
kezelésében lévő Tisza parti vízműtelepről biztosítják. A felszíni vízkivételi művet 1910-ben helyezték 
üzembe, majd 1978-ban átépítették 60.000 m3 mértékadó kapacitásra.  
A vízminőség-javítás céljából szükséges technológiai fejlesztések vízjogi engedélyét a Közép Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatóság 1995. évben adta ki, a fejlesztés 1999-ben befejeződött.  
Az átlagos ivóvíz fogyasztás 17.098 m3/d, mely csúcsidőben 21.730 m3/d mennyiségre emelkedik.  
Vízminőségi havária esetén tartalék vízbázisként az Alcsi-Holt-Tisza szolgál, megfelelően nagy 
tárolókapacitása és védettsége miatt.  
A tartalék vízbázis kapacitása 30.000 m3/d, 15 napos havária időtartam figyelembevétele mellett. A 
fejlesztésekhez szükséges vízmennyiség tehát rendelkezésre áll.  
Védőterületek 
Mind a fő, mind a tartalék vízbázis belső és külső védőterülete lehatárolásra került. A külső védőterület 
határát a mellékelt K-2 jelű helyszínrajzon tüntettük fel.  
A Felszíni Vízmű kistérségi vízellátó rendszerként üzemel, mely Szolnokon kívül további hét települést 
(Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, Szajol, Rákóczi-falva, Rákócziújfalu, Tószeg) is ellát.  
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A vezetékhálózat  
--Tisza jobb partján  

A kitermelt és megtisztított vizet a vízműtelepi térszíni tározókból szivattyúk juttatják a hálózatba. A 
vízműteleptől északnyugati irányban a Széchenyi városrész területén lévő 3.000 m3-es víztorony felé 
NA600 mm-es vezeték épült, mely a Thököly út vonalán NA500-300 mérettel hagyja el a város 
területét, majd ellátja Zagyvarékas, Újszász és Szászberek településeket.  
A vízműteleptől nyugati irányban, a belváros felé NA800 – NA500 gerincvezeték épült a Pintér utcai 
2.000 m3-es víztoronyig, mely az előbbi, 3.000 m3-es víztoronnyal együtt a városi hálózat ellennyomó 
tározójaként működik.  
A vízműteleptől délnyugatra, a Tisza part – Templom utca – Tószegi út vonalán NA300 mm-es 
vezetékről látják el a lakóterületeket és a Szolnoki Ipari Park területét. Az NA300 és NA150 mm-es, 
délnyugati irányba tartó vezetékpár Tószeg település vízellátását szolgálja.  

--Tisza bal partján  
A gerincvezetékről leágazó NA500, NA300 és NA275 mm méretű vezetékek a Tiszát keresztezve 
épültek a déli területek ellátására a következők szerint:  

Az első bal parti leágazás a Tiszaliget jelenlegi létesítményeinek ellátására épült NA200 mérettel, majd 
kiépült egy DN 315 vezeték is a Tiszaligeti városrész fejlesztés igényeinek kielégítésére. 
Az előbbieket követően, NA 300-200-as vezeték épült a Debreceni út vonalán Szajol település 
ellátására. Az NA300 és NA275 mm-es vezetékek déli irányban folytatódva ellátják az Alcsi –sziget 
városrészt és Szandaszőlőst, majd az NA300-200-150 mm-es vezeték déli irányban folytatódik 
Rákócziújfalu és Rákóczifalva településekig.  
A hálózat a város minden utcájában kiépült. A régebbi vezetékek öntöttvas anyagúak, későbbiekben 
azbesztcement, majd legújabban műanyag anyagú vezetékeket építettek. Öntöttvas vezetékek 
leginkább a belvárosi, régi beépítésű területeken találhatók, ezek zömmel korrodáltak, az átmérőik 
szűkek, gyakoriak a csőtörések. Az utóbbi években az elvégzett rekonstrukcióknak köszönhetően az 
öntöttvas vezetékek hossza minimálisra csökkent. Az azbesztcement vezetékek és az új műanyag 
vezetékek állapota megfelelőnek mondható.  
Nyomásviszonyok szempontjából az ellátott terület két zónára oszlik.  
-- A városi alapzóna ellennyomó tározója a Pintér utcai 2.000 m3-es víztorony. A zóna lefedi a városi 

hálózat túlnyomó részét, melyen a nyomásérték a beépítés ellátására megfelelő mértékű.  
-- Növelt nyomású zónák  

• A Széchenyi városrész F+10 szintes épületeinek ellátására létesített zóna tározója a 3.000 m3-
es víztorony.  

• A Baross utcai magas házakat ellátó, kisebb kiterjedésű zóna területén a szükséges kifolyási 
nyomást helyi nyomásfokozással biztosítják.  

Szolnok város vízellátása az elmúlt időszakban is jelentősen fejlődött. Korábbi adatok szerint a 
vezetékes vízzel ellátott lakások aránya 85,2%-ról 97% fölé emelkedett.  
IPARI VÍZELLÁTÁS  
A Szolnok területére telepített ipari üzemek (pl.: Vegyiművek) technológiai vízigényének fedezésére 
saját vízbázist létesítettek.  
A város délnyugati részén létesült ipari park egyes telephelyei a Bige Holding (volt vegyiművek) 
rendszeréből, míg más telephelyek újonnan létesített kutakból nyernek ipari vizet.  
TERMÁLVÍZ ELLÁTÁS 
A város területén termálvíz ellátásban a Tiszaligeti Strand, és a Tisza Szálló részesül. A Damjanich 
fürdő lebontásra került, megszűnt. 
A Damjanich fürdőt megszüntetéséig három termálvíz kútról látták el, melyek közül egy a volt fürdő 
területén, egy a Tisza Szállónál, egy pedig a vízmű-telepnél helyezkedik el..  
2007-ben a tiszaligeti fürdőfejlesztés részeként a régi kút mellé új kutat fúrtak. A két termálkút mellett 
egy figyelőkút is üzemel.  
VÁROSI SZINTŰ HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK 
A városi vízellátó hálózata a vízműteleptől indított sugaras elrendezésű kialakítása miatt a Tisza két 
partja között korlátozott a kooperáció lehetősége.  
A körhálózat kialakítása érdekében az alábbi fejlesztések szükségesek: 
-- Déli körvezeték építendő NA300 mérettel a Kölcsey Ferenc utcára forduló NA300-as és a Tószegi úti 

NA300-as vezeték között.  
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-- Az Ipari Park térségének ellátására NA450 mm-es vezetéket kell építeni a 2.000 m3-es víztornyot 
tápláló NA500-as vezetéktől a Törteli út – Gyökér utca – MÁV vonal mentén a Piroskai útig és az ott 
lévő NA200-as vezetéket NA300-ra kell bővíteni a Tószegi úti NA300 mm-es vezetékhez csatlakozva. 

A fejlesztési területek által igényelt többlet vízmennyiség:  
Sorsz.  Többlet igény Távlati többlet igény 
 Fejlesztési terület Qátlag 

m3/d 
Qcsúcs 
m3/d 

Qátlag 
m3/d 

Qcsúcs 
m3/d 

1. Széchenyi városrész 
távlati fejlesztés 

- - 43,0 56,0 

2. Thököly úti volt laktanya 255,0 332,0 - - 
3. Észak-nyugati városrész  

(2. sz. nélkül) 
1.650,0 2.145,0 - - 

4. Mester úti volt laktanya 345,0 449,0 - - 
5. Alcsi városrész nyugat  

(volt laktanya nélkül) 
875,0 1.138,0 - - 

6. Alcsi városrész kelet 
50% távlati fejlesztés 

400,0 520,0 400,0 520,0 

7. Szandaszőlős  
új lakóterület 

360,0 468,0 - - 

8. Szandaszőlős tömbfeltárás 338,0 439,0 - - 
9. Tiszaliget 200,0 260,0 - - 
10. Milléri csatorna környéke 96,0 125,0 - - 
11. Déli városrész ipari park 450,0 585,0 - - 
12. Szandaszőlős déli kiegészítés 

50% távlati fejlesztés 
24,0 31,0 24,0 31,0 

13. Alcsi-sziget 255,0 332,0 - - 
14. Damjanich utca és környéke, 

volt uszoda 
172,0 224,0 - - 

15. Városközpont 500,0 650,0 - - 
Összesen:  5920,0 7698,0 467,0 607,0 
 2015. évi módosítási területek:     
2. Véső u-i sporttelep 7355/1,/2 hrsz. 79,0 102,0   
3. Abonyi út 19173/1 hrsz. 17,6 22,9   
4. Széchenyi krt. 8869/21,/75,/121 hrsz. 11,4 14,8   
9. Besenyszögi út 721/5,/6 hrsz. 656,5 853,5   
 2015. évi módosítások összesen: 764,5 993,2   

Távlati többlet vízigény összesen: 
 Qátlag = 6.387,0 m3/d = 141,9 l/sec   
 Qcsúcs = 8.305,0m3/d =184,6 l/sec  
A FEJLESZTÉSI TERÜLETEK VÍZELLÁTÁSA: 
-- 1. sz. terület A távlatban jelentkező többlet vízigény a Széchenyi városrészt ellátó hálózatról, a Kaán 

Károly utcai NA150-es, illetve a nyugati NA150-es vezetékről biztosítható.  
-- 2-3. sz. területek ellátásához a Thököly úti vezetéket felbővítették NA200 mm-re és összekötötték a 

Nagysándor József utcai meglévő NA200 vezetékkel. 
-- A 4-5-6. sz. területek a Mester úti NA200 mm-es, illetve a vasút menti NA300 mm-es vezetékről 

elláthatók.  
-- A 7. 8. és 12. sz. Szandaszőlősi területek a meglévő hálózatról, illetve annak továbbépítésével 

elláthatók.  
-- A 9. sz. terület részére az elmúlt évben megépült egy D315 KPE vezeték, melyről a többlet vízigény 

vételezhető.  
-- A 10. sz. Milléri terület ellátására elsősorban a KÖTIVIZIG tulajdonban lévő vezetéket kell felhasználni. 

Változatként javasolható, hogy a Besenyszögi úti NA200 mm-es vezetéktől új hálózatot 
kell kiépíteni.  

-- A 11. sz. terület vízellátását az Ipari Park hálózatáról leágazó NA200 mm-es vezetékről kell 
megoldani. A Tószegi úti NA300, illetve NA150 mm-es vezetékek a terület ellátásánál 
nem vehetők figyelembe.  

-- A 13. sz. Alcsi-szigeti terület ellátása a délkeleti NA200 mm-es körvezetékről történik.  
-- A 14., illetve 15. sz. Városközponti területek a meglévő belvárosi hálózatról  vannak ellátva 
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A 2015. évi módosítási területek vízellátása 
2.sz. terület: A vízellátás jelenleg a városi hálózatról megoldott. A területet ellátó NA 150-es vezeték a 

Véső u- Párduc u- Horog u- Béke u. vonalán épült, körvezetéket alkotva a Kőrösi úti NA 
150-es vezetékkel. 

3.sz. terület: Az  autószalon jelenlegi ivóvíz bekötésén keresztül a bővítési terület ellátható. 
4.sz. terület: Az egyesítésre kerülő ingatlanok vízellátása megoldott. Az egyesítést követően az ellátást 

egy mérőn keresztül célszerű biztosítani. 
9.sz. terület: A Gksz, Ki besorolású terület ellátására a Besenyszögi út mentén fektetett, NA 200 mm-es 

vezeték biztosít lehetőséget.  
 
TŰZVÉDELEM 
A külső tűzivíz szükségletet az 54/2014.(XII.5.) BM rendeletbe foglalt Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
(OTSz) alapján, a hálózatról kell biztosítani.  
Az NA 150 mm-es vezetékről v=2,5 m/sec vízsebesség mellett Qtű = 2700 l/p vízmennyiség vételezhető, 
mely egyszintes beépítésnél max. 2.500 m2 nagyságú tűzszakasz létesítését teszi lehetővé.  
Az NA 200 mm-es vezeték esetén a levehető Qtű = 4700 l/p vízmennyiség az előbbi feltételek mellett 
7.200 m2 nagyságú tűzszakasz alkalmazására ad lehetőséget.  
Az NA 300mm-es vezetékről ellátható létesítményeknél tűzszakasz korlátozással nem kell számolni. 
A védeni kívánt létesítménytől max. 100 m. megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell 
telepíteni. A tűzcsapok egymástól 5,0 m-nél közelebb nem helyezhetők el. 
A Közép-Tisza –vidéki Vízügyi Igazgatóság 2015 november 6-án kelt, KP-0238-010/2015 sz. 
véleményében foglaltak szerint, a tervezett fejlesztési területek vízellátása a meglévő hálózatra történő 
rákötésekkel biztosítható. A szolnoki vízmű termelő kapacitása elegendő. 
 
b) Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás 
A város csatornahálózatának kiépítése az 1920-1930-as években kezdődött, az akkor szokásos 
egyesített rendszerű gravitációs hálózattal. A csatornahálózat által összegyűjtött szenny- és 
csapadékvíz befogadója a Tisza, amelybe akkor tisztítatlanul kerültek be a szennyvizek. A fő 
gerinccsatornákra szerveződve megépült gyűjtő- és mellékcsatornák a belváros teljes területét lefedték.  
Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kiépítése az 1970-es években kezdődött, bár a 
befogadó ekkor is az egyesített rendszerű hálózat volt.  
A szennyvizek tisztítás nélkül a Tiszába vezetése által okozott környezeti károk elhárítására a város a 
biológiai fokozattal rendelkező szennyvíztisztító telep és az ahhoz vezető főgyűjtő gerinccsatorna terveit 
elkészíttette. A tervekre a Közép Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a vízjogi létesítési engedélyt 15510-
4/1990. számmal adta ki.  
A tisztítótelep hidraulikai kapacitása 32.000 m3/d, a terhelés átlaga 16.913,0 m3/d, csúcsidőben 
36.484,0 m3/d. A telep minőségromlás nélkül 40.000 m3/d mennyiségű szennyvíz tisztítási igényét is 
kielégíti. 
2008. II. félévében, a települési folyékony hulladék fogadó telepi próbaüzeme lezárult. 
A tisztított szennyvíz bevezetése a Tisza folyó 331+757 fkm. szelvényben történik. 
A fő gerinccsatorna a Tisza jobb parti oldalán a Mártírok útja, Tószegi út nyomvonalon épült  2,20 m-es 
mérettel, 0,8‰ eséssel. Ezzel a mérettel és eséssel a főgyűjtő csatorna képes a vízgyűjtő területre eső 
szennyvizek, és a 2 éves visszatérési idejű csapadékvizek elvezetésére.  
A szennyvízcsatorna hálózatra kötött lakások száma 2007. 2013. évben 32.683 db. volt. 
A városi csatornahálózat anyaga zömmel beton és azbesztcement, de találhatók régi fektetésű, 
rekonstrukcióra szoruló téglacsatornák és a legújabban fektetett műanyag csatornák is.  
A TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  
A szennyvíztisztító telep megépítésével lehetővé vált a környező települések szennyvizének fogadása a 
következők szerint:  
 Északnyugat felől Zagyvarékas, Újszász, Szászberek és Jászalsószentgyörgy szennyvizét DN 160-

300 KPE és KM-PVC nyomócsövön vezetik a Nagysándor József utca – újszászi MÁV vonal É-i 
oldala mellett, a Pletykafalu részére épített átemelőtől induló nyomócsőbe, majd azon át, a városi 
hálózatba.  

 Délnyugat felől Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny, Tiszajenő és Tiszavárkony-szőlő szennyvizét 
NA300-as nyomóvezetéken keresztül juttatják a szennyvíztisztító telepre. Rákóczifalva és 
Rákócziújfalu szennyvize délkeleti irányból, NA300 mm-es nyomócsövön át jut a Szanda-réti 
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átemelőbe, mely fogadja a Szajol és Tiszapüspöki felől épített NA200-300 KPE, KM. PVC. 
nyomócsövön érkező szennyvizet is. Az átemelőtől 300 nyomóvezeték épült a városi végátemelőig. 

 A Besenyszög felől, északi irányból kiépített 160 KPE nyomócső a Széchenyi városrészt északról 
elkerülve a Thököly úton, a Zagyvarékas felől érkező NA300 KM. PVC. nyomócsőhöz csatlakozik.  

Városi szinten a fő feladatot a szennyvizek egyesített rendszerű csatornahálózatról történő leválasztása 
jelenti.  
A fejlesztési területekről kibocsátásra kerülő többlet szennyvíz:  

  Szennyvíz 
Sor- Fejlesztési terület Többlet Távlati többlet 

Szám  m3/d l/sec m3/d l/sec 
1. Széchenyi városrész 

távlati fejlesztés -  34,0  

2. Thököly úti volt laktanya 204,0  -  
3. Észak-nyugati városrész  

(2. sz. nélkül) 1.320,0  -  

4. Mester úti volt laktanya 276,0  -  
5. Alcsi városrész nyugat  

(volt laktanya nélkül) 700,0  -  

6. Alcsi városrész kelet 
50% távlati fejlesztés 320,0  320,0  

7. Szandaszőlős  
új lakóterület 288,0  -  

8. Szandaszőlős tömbfeltárás 270,0  -  
9. Tiszaliget 160,0  -  
10. Milléri csatorna környéke 77,0  -  
11. Déli városrész ipari park 360,0  -  
12. Szandaszőlős déli kiegészítés 

50% távlati fejlesztés 19,0  19,0  

13. Alcsi-sziget 204,0  -  
14. Damjanich utca és környéke, 

volt uszoda 138,0  -  

15. Városközpont 400,0  -  
 Összesen  4.736,0 94,0 373,0 7,4 

2012.09.15-i 
mód. ter. 

Káka u-Fék u-Téglagyári u. közötti, és MÁV 
terület 180,0 3,6   

2013.09.17-i 
mód. terület 

Vasút menti területek 88,0 1,7   

Mindösszesen  5004,0 99,3 373,0 7,4 
 2015. évi módosítási területek: 

    
2.sz. ter. Véső u-i sporttelep 7355/1,/2 hrsz. 63,0 1,3   
3.sz. ter.  Abonyi út 19173/1 hrsz. 14,9 0,3   
4.sz. ter. Széchenyi krt. 8869/21,/75,/121 hrsz. 9,7 0,2   
9.sz. ter. Besenyszögi út 721/5,/6 hrsz. 558.0 11,1   
 2015. évi módosítások összesen 645,6 12,9   

A távlatban elvezetendő többlet szennyvíz mennyisége: 
  Qátlag = 5.377,0 m3/d = 106,7 l/sec   
  Qcsúcs = 6.990,0 m3/d = 138,7 l/sec  
A FEJLESZTÉSI TERÜLETEK SZENNYVÍZELVEZETÉSI JAVASLATA:  
1. sz. terület A Széchenyi városrész északi oldalán tervezett távlati lakóterület részére új gravitációs 

csatornahálózat, átemelő és nyomócső építendő, mely utóbbi a Besenyszög felől 
érkező D160 KPE nyomócsőre csatlakoztatható.  

A 2. sz. terület szennyvizét átemelő és nyomócső építésével kell elvezetni a meglévő gravitációs 
hálózatba.  
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A 3. sz. terület szennyvízelvezetése a Nagysándor József utcai GIMA Ipari Parkkal együtt átemelés 
útján történhet, az Újszászi úti használaton kívüli nyomócső felhasználásával.  

A 4. sz. terület részére átemelő és nyomócső épül, befogadó a Mester úti meglévő gravitációs 
csatorna. Az átemelő és a nyomóvezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárása 
folyamatban van.  

Az 5., 6. és 10. sz. területek jelentős mennyiségű szennyvize szintén a Mester úti gravitációs csatornát 
terheli, melynek hidraulikai felülvizsgálata szükséges.  

 A keleti oldal szennyvízterhelésének megfelelő mértékben bővíteni kell a Pityó úti 
átemelőt, mely a Zagyva-folyó alatt vezeti át a szennyvizet az egyesített rendszerű 
hálózatba.  

A 7., 8. és 12. sz. Szandaszőlősi területek szennyvizét a meglévő mellékcsatorna hálózat 
továbbépítésével kell a meglévő hálózatba vezetni.  

A 9. sz. terület szennyvízelvezetése az elmúlt évben épült új hálózat révén megoldottnak tekinthető.  
A 11. sz. terület saját belső csatornahálózattal és átemelővel rendelkezik. Befogadó: a Tószegi úti 

meglévő szennyvíz nyomóvezeték.  
A 13. sz. terület szennyvízelvezetése a Jolán úti átemelő, és mintegy 6 km. gravitációs csatornahálózat, 

valamint a Szanda-réti átemelőbe vezető NA 300-as nyomócső átadásával oldódik 
meg. 

A 14, 15. sz. területen jelentkező többlet szennyvíz befogadója a városi egyesített rendszerű 
csatornahálózat. 

 
2015. évi módosítási területek szennyvíz elvezetése 
2.sz. terület: A városközpont területét ellátó egyesített rendszerű csatornahálózat Ny-i határán fekszik. A 

terület É-i oldalán 50/75 t/b, a K-i oldalon 80/120 t/b. csatorna vezeti a vizeket a Gábor 
Áron téri átemelőbe. 

3.sz. terület. A telephely bővítés szennyvíz elhelyezését a meglévő létesítmény hálózatához történő 
csatlakozással kell megoldani. 

4.sz. terület: A telephely egyesítést követően, a szennyvíz elhelyezés a Seat autószalon hálózatával 
együttesen valósítható meg. 

9.sz. terület: A Besenyszögi úton nem épült szennyvízcsatorna hálózat. A területhez legközelebb, a 
Mester úti csatorna végaknája található, mint befogadó. A Gksz terület mélyfekvésű 
részén tervezendő átemelőben összegyülekező szennyvizet nyomócsövön keresztül 
kell a befogadóba juttatni. A nyomóvezeték tervezését összhangba kell hozni a Milléri 
csatorna környékén korábban tervezett fejlesztési terület szennyvíz elvezetési 
javaslatával.  

A Közép-Tisza–vidéki Vízügyi Igazgatóság 2015 november 6-án kelt, KP-0238-010/2015 sz. 
véleményében foglaltak szerint, a tervezett fejlesztési területek szennyvíz elvezetése a meglévő 
hálózathoz történő csatlakozással biztosítható. A szolnoki szennyvíztisztító telep képes a többlet 
szennyvíz fogadására. 
 
8.5.3 Felszíni és csapadékvíz elvezetés 
Szolnok város teljes közigazgatási területe a KÖTIVIZIG Szolnoki, illetve Mezőtúri 
Szakaszmérnökségének működési területére esik.  
A KÖTIVIZIG a belvíz-veszélyeztetettség jellemzésére a dr. Pálfai Imre által kidolgozott „Belvízzel 
veszélyeztetett területek az Alföldön” című, 1992-ben kiadott munkájának eredményeként készített 
térképet használja. Az alaptérkép 20 év (1961-1980) elöntési térképvázlatainak felhasználásával, az 
elöntési foltok előfordulásának relatív gyakoriságával, illetve a terület egyéb belvízképződés 
szempontjából fontos természeti körülmények felhasználásával készült. 1986-1990 között pontosításra 
kerültek a térképek és ez alapján 4 féle belvíz-veszélyeztetettségi kategóriát határoztak meg: a nem, a 
mérsékelten, a közepesen és az erősen veszélyeztetettet. Szolnok város a közepesen veszélyeztetett 
kategóriába sorolható. A térkép összeállításakor belterületi adatok nem álltak (és jelenleg se állnak) 
rendelkezésre, ezért a tanulmány a belterületek jellemzésére csak korlátozottan alkalmazható.  
A KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnöksége által kezelt belvízrendszerekből a település közigazgatási 
területére esnek:  
 27 Milléri belvízrendszer részben,  
 27c Zagyva bal parti öblözet 
 27b Milléri öblözet részben,  
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 29 Zagyva jobb parti belvízrendszer részben,  
 29c Határmenti öblözet részben,  
 29d Eresztőhalmi öblözet részben,  
 29e Kisgyepi öblözet,  
 30 Gerje-Perje belvízrendszer részben.  

A Szolnok közigazgatási területére eső társulati csatornák adatait illetően a Jászkisér és Vidéke 
Vízgazdálkodási Társulat az illetékes.  
Szolnok közigazgatási területének délkeleti része, a Tiszától délkeletre a KÖTIVIZIG Mezőtúri 
Szakaszmérnökség működési területéhez, a 064 d Alcsi-Tenyő-Kengyeli belvíz öblözetbe tartozik. Az 
öblözet befogadója az Alcsi Holt-Tiszán keresztül a Tisza.  
ALCSI HOLT-TISZA  
 Kezelője és üzemeltetője: KÖTIVIZIG 
 Területe: 182,1 ha 
 Hossza: 13.980 m 
 Vízfelület átlagos szélessége: 105,4 m (260 cm-es vízszintnél) 
 Max. tározó térfogat: 4.500 em3 (270 cm vízmérce állásnál) 
 Mértékadó vízmérce: 0-011 szelvényben 
  típusa: álló lapmérce „0” pontja: 78,79 m Bf.  
 Maximális vízszint: 270 cm (81,49 m Bf.)  
 Öntözési üzemvízszint: 250-270 cm (81,29-81,49 m Bf.) 
 Ökológiai vízszint: 230 cm (81,09 m Bf.) 
 Minimális belvízvízszint: 180 cm (80,59 m Bf.) 
A holtág végszelvényében (13+980 szelvény) található 1,0 m3 vízszállító képességű Alcsi szivattyútelep, 
melynek indulási szintje normál időszakban 149 cm (80,28 m Bf.), belvizes időszakban 130 cm (80,09 m 
Bf.).  
 
A HOLTÁGRENDSZER RENDELTETÉSE, FUNKCIÓI:  
 Belvízbefogadás: 64/d belvíz öblözet belvizeinek befogadása,  
 Belvíz tározás: 64/d belvíz öblözet belvizeinek tározása,  
 Tartalék ivóvízbázis: Szolnok és környező települések ivóvíz ellátását biztosítja Tiszai vízminőség 

romlás esetén,  
 Öntözés: a mezőgazdasági vízhasználatok biztosítása,  
 Halászat-horgászat: verseny horgászpálya a jobb oldal 8+470-9+654 szelvények között,  
 Üdülés-sport: verseny kajak-kenu pálya jobb oldal 0+096-1+100 szelvények között, fürdésre 

alkalmas helyek, illetve horgászat.  
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS  
A fejlesztési területekről lefolyásra kerülő csapadékvíz becsült mennyisége a tervezett állapot szerint:  

Sor- Fejlesztési terület Terület Qcs Átlag 
Szám  ha l/sec l/s/ha 

1. Széchenyi városrész 
távlati fejlesztés 48,3 589,3 12,2 

2. Thököly úti volt laktanya 29,3 804,3 27,5 
3. Észak-nyugati városrész  

(2. sz. nélkül) 84,0 1.411,2 16,8 

4. Mester úti volt laktanya 4,7 166,2 35,4 
5. Alcsi városrész nyugat  

(volt laktanya nélkül) 36,1 516,3 14,3 

6. Alcsi városrész kelet 
50% távlati fejlesztés 54,9 857,5 15,6 

7. Szandaszőlős új lakóterület 25,0 368,5 14,7 
8. Szandaszőlős tömbfeltárás 63,1 666,3 10,6 
9. Tiszaliget kész hálózat 

10. Milléri csatorna környéke 46,0 515,2 11,2 
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Sor- Fejlesztési terület Terület Qcs Átlag 
Szám  ha l/sec l/s/ha 

11. Déli városrész ipari park 42,2 759,6 18,0 
12. Szandaszőlős déli kiegészítés 

50% távlati fejlesztés 39,6 487,9 12,3 

13. Alcsi-sziget 58,8 658,6 11,2 
14. Damjanich utca és környéke, 

volt uszoda 
 

376,0 
 

6.937,2 
 

18,5 
15. Városközpont    

     
     
 2015. évi módosítási területek    
2.sz ter. Véső u-i sporttelep 7355/1,/2 hrsz. 6,1 159,4 26,3 
3.sz ter. Abonyi út 19173/1 hrsz. 0.58 48,9 83,6 
4.sz.ter. Széchenyi krt. 8869/21,/75,/121 hrsz. 0,27 22,7 83,6 
9.sz ter. Besenyszögi út 721/5,/6,/7,19219 hrsz. 31,82 657,6 20,7 
     

A fejlesztési területek előzetes vízelvezetési javaslata:  
Az 1. sz. terület csapadékvíz befogadója a Mézes úti és a Kisgyepi belvízcsatorna, a területen nyílt 

árokhálózat építendő.  
A 2-3. sz. területek csapadékvizét a K-30 jelű belvízcsatorna vezeti a Kisgyepi csatornába. A területen 

belül nyílt árokhálózat létesítendő.  
A 4., 5. és 6. sz. területekről lefolyó csapadékvíz a terepviszonyokhoz alkalmazott nyílt árokhálózattal 

vezetendők a hullámtérbe, vagy Millér irányába. A terület víztelenítésére 
tanulmánytervet kell készíteni. A 6. sz. terület távlatra figyelembe vett része csak 
jelentősebb vízrendezést követően hasznosítható. A terület hasznosításánál 
figyelembe kell venni, hogy a csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A területet a 
Tisza bal parti árvízvédelmi töltése határolja, mely mellett párhuzamosan halad a 
Sárnyafoki csatorna. A csatorna funkciója az árvizek során a töltésen átszivárgó vizek 
összegyűjtése és a Sárnyafoki szivattyútelepen keresztül visszaemelés a Tisza 
folyóba. A Sárnyafoki csatornába a csapadékvíz csak feltételesen vezethető be, a 
szivattyútelep környezetében. Az esetleges tervezett bevezetés során, a fejlesztések 
figyelembevétele mellett, szükséges a szivattyútelep kapacitás-bővítése. A Szandai 
réten elhelyezkedő áruházak (Auchan, Tisza/6081, Aldi, Tisza/7554, Praktiker, 
Tisza/6586) külön rendszeren keresztül vezetik el a csapadékvizet a hullámtéri 
csatornába 

A 7., 8. és 12. sz. Szandaszőlősi területek nagy része a Tisza felé lejt, a vizek elvezetésére nyílt 
árokhálózat építendő.  

A 9. sz. terület részére 80 ÜPE csapadékvíz elvezető csatornahálózat és átemelő épült.  
A 10. sz. területről lefolyásra kerülő csapadékvizet nyílt árokhálózattal kell elvezetni a Milléri csatornába.  
A 11. sz. terület csapadékvíz elvezetése a csapadékvíz tározótól zárt csatornán keresztül történik a 

Tószegi úti csatorna irányába. Befogadó a Görbe ér. 
A 13. sz. terület túlnyomó (keleti) részének vizeit nyílt árokhálózaton keresztül kell az Alcsi szivattyútelep 

irányába vezetni.  
A 14. és 15. sz. területen tervezett beépítés által jelentős mennyiségű többlet csapadékvíz nem 

keletkezik. A lefolyásra kerülő vízmennyiség az egyesített rendszerű hálózaton, majd a 
Gábor Áron úti átemelőn keresztül jut a befogadó Tiszába.  

 

A 2015. évi módosítási területek csapadékvíz elvezetése 
A 2. sz. terület a városközpont területét ellátó egyesített rendszerű csatornahálózat Ny-i határán fekszik. 

A terület É-i oldalán 50/75 t/b, a K-i oldalon 80/120 t/b. csatorna vezeti a vizeket a Gábor 
Áron téri átemelőbe. 

 
  3-4.sz. terület: A csapadékvíz gazdálkodás korszerű követelményeinek megfelelően, kell a telephelyek 

kialakítását megtervezni. A lefolyásra kerülő csapadékvíz tározását kell előirányozni a 
lefolyási idő késleltetése, valamint a víz további hasznosítása (öntözővíz, mosóvíz, 
stb.) céljából. 
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 9. sz. terület: A Gksz terület belső csapadékvíz elvezető hálózatát a lejtésviszonyoknak megfelelően, a 

Ny-i oldalon lévő vízfolyás, mint befogadó irányába kell megtervezni. A csapadékvíz 
tározásával csökenthető a hálózatról vételezni kívánt oltóvíz mennyisége. 

 
8.5.4 Árvízvédelem  
Szolnok város közigazgatási területén belül az alábbi árvízvédelmi fővédvonalak találhatók:  
 Tisza-folyó jobb part 57+600-74+000 tkm. szelvények közötti szakasz,  
 Zagyva-folyó jobb part 0+000-12+600 tkm. szelvények közötti szakasz,  
 Zagyva-folyó bal part 0+000-13+874 tkm. szelvények közötti szakasz,  
 Tisza-folyó bal part 72+440-83+790 tkm. szelvények közötti szakasz.  

A KÖTIVIZIG árvízvédelmi fejlesztési terve szerint a fővédvonalak jelenlegi nyomvonalának változása 
csak a Tisza-folyó jobb parti védvonal esetében várható az alábbi szakaszokon:  
 
A KÖTIVIZIG árvízvédelmi fejlesztési terve szerint a fővédvonalak jelenlegi nyomvonalának változása 
csak a Tisza-folyó jobb parti védvonal esetében várható az alábbi szakaszon:  
 Tisza-folyó jobb part 73+700-80+870 tkm. szelvények között a töltés új nyomvonalra kerül a nagyvízi 

lefolyás megkönnyítése érdekében. Ez az ún. „Fokorúpusztai töltésáthelyezés”. A fejlesztés 
megvalósítása középtávú tervek között szerepel. Az M4 autópálya építésekor a KÖTIVIZIG kérésére 
már a töltés új, tervezett nyomvonalát vették figyelembe. 

Mértékadó árvízszint (MÁSZ) és legnagyobb vízszint (LNV) értékei:  
A települést a jobb parton a 10.02 Szolnok-Újszász-szórói árvízvédelmi szakasz, a bal parton a 10.06 
Tiszaföldvár-pityókai árvízvédelmi szakasz fővédvonalai mentesítik az árvíztől. A védelmi szakaszok 
mértékadó vízmércéje Szolnokon található.  
 334,6 fkm. vízmérce „0” pontja                                   78,78 m Bf. 
 LNV (eddig előfordult legnagyobb vízállás) 1041 cm (2000.04. 19.) 
 LKV (eddig előfordult legkisebb vízállás) -279 cm (2003.08.21.) 
 MÁSZ (mértékadó árvízszint) 89,63 m Bf.  
Árvízvédelmi fokozatok elrendelése az alábbi vízállások elérése esetén várható:  
 I. fok 650 cm 
 II. fok 750 cm 
 III. fok 800 cm 
Az árvízvédelmi töltés területét és a töltés mindkét oldali 10-10 m-es védősávját építési tilalommal kell 
védeni.  
Az árvízvédelmi töltés mentett oldali 110 m-es sávját fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett 
területként jelöltük meg.  
 
8.5.5 Energia közművek 
A Szolnok város korábbi távlati fejlesztési tervében célként kitűzött környezetbarát energiaellátás 
részben megvalósult. A fejlesztés az anyagi lehetőségek figyelembevételével, folyamatosnak tekinthető. 
Szolnok a vezetékes energiahordozók közül jelenleg villamos energiával, földgázzal és a település 
központjában, valamint a telepszerű többszintes rendszerben épült lakótelepeken távhőenergiával 
rendelkezik. Földgázt közvetlen fűtésre, közvetve a távhő ellátás primer energiahordozójaként 
hasznosítják. A gázmotoros erőművekkel és a füstgázokkal eltávozó vízgőz fajhőjének 
visszanyerésével, automatikus üzemvitelű és gazdaságosabb termikus energiaellátás biztosítható. A 
három vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a településen belül gazdaságos, korszerűbb és 
kisebb légszennyezéssel járó energiaellátást eredményez. Egyes helyeken még a hagyományos, szilárd 
tüzelés is megtalálható. 
A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és technológiai célú 
energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú energiaigények kielégítésére 
is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt termikus célú alkalmazása csak a kis teljesítményű 
tartalék, illetve kiegészítő fűtésre, vagy ahol más energiahordozó valamely okból nem használható, 
kizárólag a völgyidőszakban – hőtárolós fűtésre való alkalmazása – javasolható. 
A földgáz, mint primer energiaforrás = 1x-es, a villamos áram = 2,5 x–es szorzóval esik latba. 
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ÉPÜLETENERGETIKA 
A 7/2006. (V. 24.) TNM – az épületek energetikai meghatározásáról szóló – rendelet: 
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – a huzamos tartózkodásra szóló 
helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben, a 
jogszabályban, vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak. 
3. § (1) Épületet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői 
megfeleljenek az 1. mellékletben foglaltaknak. 
(1. melléklet szerinti fajlagos hőátbocsátás és hőveszteség tényezők előírt értékeinek betartása mellett, 
az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük. Az összesített 
energetikai jellemző előírásainak kielégítése a korszerű „energia-hatékony” épületgépészeti 
berendezések alkalmazásával is összefüggésben van.). 
A rendelet 4. melléklete szerinti megvalósíthatósági elemzéssel meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátás lehetőségét: 
- megújuló energiaforrásokat használó decentralizált rendszerek;  
- kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés; 
- tömb- és távfűtés/hűtés; 
- hőszivattyú alkalmazását is. 
A 176/2008. (VI. 30.) és az azt módosító 105/2012. (V. 30.) Kormányrendelet előírásai alapján: a 7/2006. 
(V. 24.) TNM rendelet hatálybalépése után indult építésügyi hatósági eljárásoknál is alkalmazni kell. 
 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK (és azok természethez való viszonya) 
Az energiahordozók között meg kell említeni az energiatartalommal rendelkező termálvízkincset is, 
amelynek hasznosítása jelenleg főként fürdési és gyógyászati célokra történik.  
Az úgynevezett „passzív, autonóm és ökologikus” házak építésére, valamint a föld hőtartalmát 
kihasználó hőszivattyús, napelemes és napkollektoros energiaellátó berendezések alkalmazására is 
lehetőség van a városban.  
A meglévő épületek hő-háztartásának javítását (nyílászáró csere, hőszigetelés, valamint a szellőzés és 
fűtési rendszereinek korszerűsítését, pl. kondenzációs kazánok és hő-visszanyerő szellőző berendezést) 
szorgalmazni szükséges. 
 

Egy önműködő kandalló kivitelű pellet kazán, pl. egy 70m2 összterületű kétszintes jól hőszigetelt épület 
teljes fűtési, valamint vill. kiegészítő fűtésű bojlerrel 6-8 személy hmv igényét ki tudja elégíteni 15kg 
pellettel, -8/-18oC külső hőmérséklet tartományban. 
 

A pellet előállítására a Tisza ártereiben növő japánakác (népies nevén: gyalogakác) is megfelelően 
használható és egy–két éves ciklusban kitermelhető. A vízparti falvakban fűtésre is használják. 
Az Önkormányzatok megfelelő szervezéssel (betakarítás) és pelletkészítő berendezés üzemeltetéssel 
használható, jó minőségű tüzelőanyagot állíthatnak elő. A minimális felügyeletet kívánó pellet kazánok 
beállításával az Önkormányzati Óvodák Bölcsődék és egyéb létesítmények ellátása is megoldható. 
Ezen kívül javasolható az önműködő faelgázosító kazánok használata is, mivel a pellet kazánokkal 
azonos elven működik. A 60oC hőmérséklet felett beinduló, szinte tökéletes égési folyamat során, a nagy 
hőfejlesztés mellett igen kicsi az aeroszol (szilárd lebegő részecske) kibocsátása. 
 

A nagy állattartással foglalkozó telepeken és tanyákon keletkező biomasszából, biogáz termelésével és 
gázmotoros erőművel összekötve villamos áram termelhető, a keletkező hulladék hő vízmelegítésre és 
fűtésre is felhasználható. A kisebbekben közvetlenül főzésre és HMV ellátásra is használható 3kW 
teljesítmény feletti berendezések már elérhetők. A biogáz termelés mellékterméke jó minőségű 
természetes talajjavító anyagként felhasználható. 
A korábbi ismereteink szerint Szolnok térségében rövid távú tervek alapján a „megújuló” energiaforrások 
használatára is sor kerülhet, melyek szerint a szalmabála tüzelésű erőmű (1), illetve ún. pellet (préselt 
fahulladék tüzelésű) erőmű(2), valamint bioetanol üzem építése is szóba került(3) 

1. A szalmabála tüzelésű erőművet akkor nevezhetjük „környezetbarátnak, még ha EU-s támogatás is 
jár hozzá”, ha a nyersanyagellátás a térség vonzáskörzetéből származó felesleg, valamint a szállítás 
vasúton megoldható, és a keletkező hulladék hő is hasznosításra kerül. A „szalmabála tüzelésű 
erőművek” tömeges elterjedése és fenntartása: hosszú távon bizonytalan, mivel az állattartás fejlesztése 
mezőgazdasági ágazati stratégia, valamint az ökologikus és fenntartható környezetbarát mezőgazdasági 
termelési irányzatok várható elterjedése okán, a szükséges alapanyag csökkenésével számolhatunk. 
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2. A „pellet erőművek” a pellet csak hulladékból történő előállítása esetén „környezetbarát”, az előállítás 
lehetősége, például un. „energiafűz”; „energiafű” termesztés, csak akkor ökologikus, ha olyan 
területeken termeltetik, amely az élelmiszer alapanyag termeléséhez, valamint az állattartáshoz 
szükséges - rét és legelő - termőterületét nem csökkenti. 
3. A bioetanol üzem terméke, mint üzemanyag a gépjárművek káros-anyag kibocsátását hivatott 
csökkenteni (az alkalmazhatósága sok esetben műszaki akadályokba is ütközik).   
Alapanyaga ismereteink szerint:  
A bioetanol gyártásának alapanyaga általában vagy magas cukortartalmú úgynevezett "energianövény" 
(például cukorrépa, cukornád), vagy olyan anyagot tartalmazó növény, melyet kémiai-biológiai reakciók 
sorozatával cukorrá lehet alakítani (például keményítőtartalmú növények: kukorica, búza, burgonya 
satöbbi, vagy cellulóz tartalmú növények: fa, fűfélék, gabonaszárak, szalma). 
A bioetanol termelés mellékterméke állati takarmány kiegészítésre is hasznosítható, csak nem korlátlan 
mennyiségben.  
A megújuló energiaforrások, valamint a városrendezés (az OÉSZ a HÉSZ stb.) kapcsolatát közel azonos 
alapproblémák és összefüggések szerint jelentkező, és vizsgálható kérdések jellemzik (Pl. az újonnan 
szabályozásra kerülő területeken a „Napenergia” hasznosítását döntően befolyásolhatná a K-Ny-i 
úttengely. Lásd: Népi építészet, a vertfalu földházak hő-háztartása). 
Szolnok Ny-i külterületén 464kW beépített teljesítményű „Naperőmű” épült, jelenleg már üzemel. 
Szolnokon, a főiskolai campus parkolójában két és fél méteres magasságban, lábakon álló 150kW 
beépített teljesítményű árnyékoló napelem rendszer épül. 
A megújuló energiaforrások alkalmazásánál elkerülhetetlen az épületenergetika, miután az 
építményeknek: a felújításánál,- és az új épületek tervezésénél és kivitelezésénél a vonatkozó szabvány 
előírásainak is meg kell felelniük. Az épületek effektív és használati értékét, valamint a benne lakók 
életminőségét is javítani lehet a megfelelően használt korszerű szigetelési, árnyékolástechnikai, 
korszerű épületgépészeti berendezések és a megújuló energiák felhasználásával. 
Nem mellékes az alacsony káros anyag kibocsátás és jelentősen csökkenthető az üzemelési költség.  
Jó példa: Martfű energia háztartása. 
 
Villamosenergia-ellátás 
Szolnok villamosenergia-ellátásának szolgáltatója az EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Szolnoki 
Üzeme. Az üzemeltető 1992-ben készíttette el a város távlati ágazati fejlesztési koncepcióját, a „Szolnok 
város villamoshálózatának fejlesztése 1991-2010” c. tanulmányt. A tanulmány alapján készült szintén 
1992-ben „Szolnok város általános rendezési terv felülvizsgálatának” szakági munkarésze, melyet a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szolnoki Szervezet Munkabizottsága készített. 
Szolnok településrendezési tervének szakági munkarésze – figyelembe véve az előzményeket – a 
hálózatfejlesztési feladatok szempontjából az ágazati fejlesztési koncepcióra támaszkodik. 
Szolnok város villamosenergia-ellátása mintegy száz éves múltra tekint vissza. A város jelenlegi ellátása 
az egységes országos hálózati rendszerről vételezett villamos energiával biztosítva van.  
NAGYFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 
A magisztrális villamoshálózati rendszerek közül meg kell említeni az Albertirsa – Országhatár közötti 
750 kV-os távvezeték nyomvonalát, amely Szolnok város külterületén halad keresztül  
Az országos 400 kV-os Albertirsa – Békéscsaba MAVIR távvezeték is áthalad a MAVIR állomás 
területén.  
A fenti 400 kV-os távvezeték felhasításával és a rendszerbe való bekötésével, már üzemel a 400/132 
kV-os alállomás, amely megnöveli a város és környezete ellátási biztonságát, valamint a háttér 
kapacitást is. 
Az ellátás bázisa jelenleg a Szolnoki és 220/132/22 kV-os alállomás, amely az országos 220/132 kV-os 
távvezetéki rendszeren keresztül az alábbiak szerint biztosítja a város ellátását:  
A 220 kV-os országos hálózat Detk – Szolnok - Szeged szakasza, Sajószöged-Szolnok szakasza, 
továbbá a 132 kV-os hálózati rendszer Újszász-Szolnok, Tiszakécske- Szolnok, Cegléd-Szolnok, 
Törökszentmiklós-Szolnok kétrendszerű, szakaszai érintik a térséget. 
A Szolnoki MAVIR 220/132/22 kV-os alállomás nemcsak Szolnok város, hanem a környék 
villamosenergia-ellátásának is a bázisa. 
(A MAVIR alállomáson 2 db 220/132 kV-os, 2 db 132/22 kV-os transzformátor üzemel.)  
A település villamos-energia alaphálózati ellátását, jelenleg a 220 kV-os hálózatok adják, melynek 
alátámasztását a távlatban a 400 kV-os hálózat bekötése biztosítja. 
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A MAVIR alállomástól dél felé induló kétrendszerű 132 kV-os és a MAVIR alállomástól keletre, Szolnok-
Szajol MÁV-Mezőtúr felé haladó 132 kV-os vezetékről kiépült kétrendszerű leágazás látja el a Szolnok-
észak 132/11 kV-os városi alállomást. A Szolnok-dél 132/11kV-os alállomást 1983-bn helyezték üzembe 
szintén kétrendszerű leágazással. (Az alállomásban 2x25 MVA 132/11 kV-os transzformátor üzemel).  
A település délnyugati részén megjelenő, új termelő vállalkozások koncentrált igényének ellátására a 
város délnyugati területén új 132/22 kV-os alállomás épült a Szolnoki Ipari park nyugati határoló útja és 
Piroskai út találkozásánál. 
Az új alállomás 132 kV-os betáplálása a MAVIR alállomásból a Szolnok-dél 132/11 kV-os alállomásra 
csatlakozó hálózat felhasításával, egy kétrendszerű leágazással történt.  
Az új alállomás, mely alap kiépítésben (2x25MVA transzformátor egységgel) 25 MVA kapacitással 
rendelkezik, a tartalék helyre beépített 25 MVA transzformátorral 50 MVA-re bővíthető.  
A gépek 40MVA-esre cserélésével a teljes kapacitás 80 MVA lehet. 
A városi alállomásokat az EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Üzemelteti. 
A nagyfeszültségű villamos távvezeték hálózat védőtávolsága mindkét oldalon a nyugalomban lévő 
legszélső áramvezetőktől mérve az alábbiak szerint alakul: 

750 kV (Albetirsa – Országhatár) 40-40 m + 17,5 = 57,5-57,5 m 
 400 kV (Albertirsa – Békéscsaba) 28-28 m +14,5 = 42,5-42,5 m 
 220 kV (Detk – Szolnok - Szeged) 18m + 6,5m = 24,5-24,5 m 
 220 kV (Szolnok-Sajószöged) 18m +10,3m = 28,3-28,3 m 
 132 kV 13-13 m + 5m = 18,0-18,0 m 
Középfeszültségű szabadvezeték hálózat védőtávolsága: 
 22 kV 5-5m + 0,5m = 5,5-5,5m 
Lakott területen belül, csak fokozott biztonságú középfeszültségű szabadvezeték hálózat létesíthető. 
KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 
22kV-os hálózatok 
A 22 kV-os hálózat, amely az északnyugati ipari területet, a város déli, délkeleti részét, Szandaszőlőst 
látja el, döntően szabadvezetékes kiépítésű, melyet az északi iparterületen fokozatosan földkábeles 
hálózattá építenek át.  
A Szolnoki Ipari park nyugati határoló útja és Piroskai út találkozásánál felépült 132/22 kV-os alállomás 
középfeszültségű hálózata fölkábeles rendszerrel épül ki. 
Az új alállomásra terhelődik át a Szolnoki Ipari park, valamint a BIGE Holding (volt TVM) valamint az új 
Ipari terület középfeszültségű ellátása.  
A fenti fejlesztések elkészülte után, a MAVIR alállomás 22 kV szinten részben tehermentesül, a Kénsav 
I. és Kénsav II. elnevezésű középfeszültségű vonal meglévő kapacitása egyéb területek bővítésekor 
felhasználható. 
11 kV-os hálózatok 
A két városi 132/11 kV-os alállomásról táplált 11 kV-os kábelhálózat látja el a város belső területét, a 
lakótelepeket, valamint a délnyugati ipari terület egy részét. 
A 11 kV-os hálózatot földkábeles rendszerben építették ki. 
A rendszerváltás óta megszűnt, illetve jelenleg is folyamatosan karcsúsodó cégek, valamint az újonnan 
bezárásra került Szolnoki Cukorgyár által felszabaduló jelentős kapacitást fokozatosan leköti a 
délnyugati Ipari park, a Tószegi út menti új vállalkozási terület, valamint a vasúti pályaudvartól 
északnyugatra kiépülő Logisztikai Központ, mint koncentrált nagyigénylő.  
A 400 kV-os fejlesztéssel növelt báziskapacitás a távlatban jelentkező valamennyi igény a 
középfeszültségű oldalról történő ellátását nagy valószínűséggel lehetővé teszi.  
VILLAMOS ENERGIAIGÉNY 
A területek ellátásához szükséges egyidejű villamosenergia-igény (a transzformátor kapcsokra 
vonatkoztatva) a következő: 

No. 
Területek felosztása: Lakó 

(üdülő) Gazdasági Intézmény Összesen Tr. Áll. 

Egyidejű teljesítmény igény: [kW] [kW] [kW] [kW] db 
1. Széchenyi városrész 75 0  75  
2. Thököly úti volt laktanya 0 475 655 1 130 2/22kV 

3. Észak-nyugati városrész  
(2. nélkül) 0 12 600 875 13 475 11/22kV 

4. Mester úti volt laktanya 790 0 260 1 050 2/11kV 
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5. Alcsi városrész nyugat  
(volt laktanya nélkül) 1 975 0 700 1 675 3/11kV 

6. Alcsi városrész kelet 985 525 90 1 600 3/11kV 
7. Szandaszőlős új lakóterület 1 055 0 0 1 055 2/22kV 
8. Szandaszőlős tömbfeltárás 985 0 0 985 2/22kV 
9. Tiszaliget 0 0 700 700 1/10kV 
10. Milléri csatorna környéke 0 0 335 335  
11. Déli városrész ipari park 0 9 450 0 9 450 6/22kV 
12. Szandaszőlős dél kiegészítés 0 160 0 160  
13. Alcsi sziget (660) 420 0 1 080 2/22kV 

14. Damjanich utca és környéke,  
volt uszoda 0 0 160 160  

15. Városközpont 0 0 1 750 1 750 3/11kV 
 Összesen 6 450 23 630 5 600 35 680 37 
 2015.évi módosítási területek:      
2. Véső utcai sporttelep7355/1.2 hrsz. 0  95 95  
3. Abonyi út 19173/1 hrsz. 0 30 0 30  
4. Széchenyi krt. 8869/21, /75, /121 hrsz. 0 40 0 40  
9. Besenyszögi út 721/5-6 hrsz. 0 2250 0 2250 4/11 kV 
 2015. évi módosítások összesen 0 2320 95 2415 4 

A 11. sz. területen (Déli városrész ipari park), valamint az új ipari területeken 1,6 MVA 
transzformátorállomásokkal számoltunk. 
A gazdasági területeken az ipari létesítmények technológiai igénye a tényleges energiaigény 
bejelentésekor vehető figyelembe. Itt az irodai és csarnokvilágítási teljesítménnyel számoltunk. A 
hálózatok bővítésének igényét jeleztük a 2007-ben készült tervben is, melyek a tényleges igények 
meghatározása esetén, valamint a közlekedési utak kialakításakor pontosításra szorulnak. Ez 
vonatkozik a jelen módosítási területekre is. 
A 2007-ben készült terv szerinti, valamint a jelen módosítási területek részére a háttérkapacitás 
rendelkezésre áll.  
A 7. ill. 12 számú területeken az ellátás a meglévő hálózatokról, ill. azok kisebb mértékű fejlesztésével 
megoldható.  
A 11/a, 11/b, és a 14. sz. fejlesztési területen jelentős hálózatfejlesztésre van szükség.  
 
2015. évi módosítási területek Villamos energia ellátása 
A területek beépítési terveinek hiányában a területrendezési tervezés gyakorlatában kialakult, (terület 

alapú fajlagos mérőszámok alapján) becsült energiaigénnyel számoltunk. 
2.sz. terület: A terület ÉK-i sarkán meglévő és  a körzetet ellátó 11/ 0,4kV-os transzformátor állomásról  

esetleges hálózatbővítéssel ellátható. 
A 3 és 4 sz. terület: A többlet villamos energiaigény a területen már üzemelő ellátott létesítmények, 

bővítésekor a meglévő 0,4kV-os hálózatról – esetlegesen szükséges fejlesztéssel – 
ellátható.  

A 9. sz. terület: Az újonnan kialakításra kerülő létesítmények a Besenyszögi úton meglévő 11kV-os – a 
Rádióállomást ellátó – kábelívre felfűzött új 11/0,4kV-os transzfomátor állomások 
telepítésével, nagy valószínüséggel ellátható villamos energiával..  

 
KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOK 
A kisfeszültségű hálózat az ipari területek, a Belváros és a Széchenyi-városrész, valamint az ipari és 
kereskedelmi centrumok területén földkábeles rendszerű, egyébként szabadvezetékről üzemel. A 
transzformátorállomások kétharmada épített, illetve vaslemezházas, egyharmada oszlop-, illetve 
szabadtéri állomás. Újabban a kompakt, betonházas állomások építése terjedt el. A koncentrált, nagy 
energiaigényű ipari és kereskedelmi létesítmények középfeszültségű energia vételezése és közvetlen 
kisfeszültségű sínátadással való ellátása a jellemző. 
 
KÖZVILÁGÍTÁS 
Szolnok város jelenlegi közvilágítása az EON Zrt Szolnoki Üzemének tájékoztatása szerint az elmúlt 
időszakban végzett fejlesztések eredményeképpen, a korábbi szabvány előírások szerint korszerűnek 
tekinthető. 
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A közvilágítás többnyire nagynyomású nátriumlámpás. Az alacsonyabb megvilágítási szintet igénylő 
közterületeken kompaktfénycsöves fényforrásokkal szerelt lámpatestek üzemelnek. 
A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes hálózattal 
üzemel, többnyire a kisfeszültségű vezetéket tartó oszlopsorra szerelt lámpákkal van megoldva. Az 
önálló közvilágítási hálózat szabadvezetékes környezetben minimális. Önálló közvilágítási kábelhálózat 
csak az egyébként villamosenergia-elosztás szempontjából kábeles környezetben épült. 
A közvilágítás fejlesztése 
Új közvilágítási hálózat létesítésekor, illetve a meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során az 
MSZ EN 13201-1-2..4. sz. szabvány előírásait kell betartani. Különös tekintettel kell lenni a fény 
minőségére (a felismerhetőség) 3000-4000K színhőmérsékletű legyen, mely a fényszennyezés 
szempontjából is előírás, a lámpatest karakterisztikájára (fényszennyezés), valamint a védettség 
(avulás) szempontjait is be kell tartani. A meglévő közvilágítás lámpakiosztása a LED fényforrással 
üzemelő lámpatestek alkalmazása esetén a megvilágítás előírt paraméterei az esetek nagy részében 
nem tarthatók be. (Forrás: V. LED konferencia). 
A közvilágítás minősége elsősorban közlekedési és közbiztonsági, másodsorban gazdasági kérdés.  
Az új hálózatok tervezését komoly műszaki és gazdaságossági vizsgálatokkal kell alátámasztani, a LED 
fényforrás alkalmazása eseténél is. 
b) Földgázellátás 
A város energiaellátásában jelentős szerepet tölt be a földgáz, mint energiahordozó. A földgázellátás 
üzemeltetője a TIGÁZ Zrt. Szolnoki Üzeme. 
Szolnok földgázellátása az 1960-as évek elején kezdődött az országos földgázprogram keretében. A 
Város gázellátására az országos nagynyomású vezetékhálózat részét képező Hajdúszoboszló-Vecsés 
közötti vezetékről – amely áthalad a városon – két helyen épült ki átadó. Az I. ún. Szandai átadó 25.000 
Nm3/h kapacitású. A II. Átadó a Tószegi út mellett került elhelyezésre 1 db 25 000 és 1 db 12 000 Nm3/h 
kapacitással. A két gázátadó állomás nagy-középnyomáson egymással kommunikálni tud, ezért a nyári 
alacsonyabb igény esetén az egyiket kikapcsolják. A két átadó állomáson üzemelő nyomásszabályozó 
60/6 bar nyomásra csökkenti a gáz nyomását. A város ellátásának gerincét a 6 bar nyomású gázzal 
táplált nagyközényomású rendszer adja. 
Az ipari területek ellátására a nagyközép-nyomású hálózat a jellemző, egyedi nyomásszabályozó 
állomások közbeiktatásával. 
A nagyközényomású hálózat táplálja a döntően 6/3 és, illetve 6/0,03 bar.-os egyedi nyomáscsökkentőt. 
A városban a középnyomású elosztás a jellemző. Kivételt képez a Belváros, az a Széchenyi-városrész 
egy része, ahol kisnyomású a gázelosztás. A kisnyomású hálózatról közvetlenül elégíthetők ki a 
fogyasztói igények. 
A középnyomású elosztású területeken helyi egyedi nyomáscsökkentőkön keresztül történik a fogyasztói 
igények kielégítése. 
Korábban a városban üzemelő körzeti szabályozók döntően 6/1 bar. -os nyomáscsökkentéssel 
üzemeltek. A rohamosan emelkedő igények kielégítése érdekében a TIGÁZ a 80-as években az 1 bar. -
os rendszerét 3 bar. -os rendszerre állította át. Ezzel a belterületen fokozatosan megtörtént az átállás a 
középnyomású elosztó rendszerre. Az átállítás keretében egyidejűleg hálózati rekonstrukciót hajtottak 
végre és a korábbi acélvezetékeket KPE vezetékre cserélték. 
A 80-as évek második felében jelentősen nőtt a városban a középnyomású elosztóhálózat hossza, az 
önerős hálózatfejlesztési beruházások következtében. 
Az üzemeltető továbbra is a középnyomású elosztást preferálja. Kisnyomású elosztást csak azon a 
területen fogad el, ahol a középnyomású vezeték védőtávolsága nem biztosítható. 
A gázhálózat fejlesztésével a település gázellátottsága folyamatosan növekedett. A lakásállomány közel 
90%-a közvetlenül vagy közvetve el van látva földgázzal. 
A korábbiakban megszűnt, illetve jelenleg is folyamatosan karcsúsodó cégek részéről felszabaduló 
gázenergia kapacitást, fokozatosan lekötik a jelenleg épülő délnyugati Ipari park, a mellette kialakuló új 
vállalkozási terület, valamint a vasúti pályaudvartól északnyugatra kiépülő Logisztikai Központ, mint 
koncentrált új nagyigénylő. 
A bezárásra kerülő Szolnoki Cukorgyár által felszabaduló jelentős szabad kapacitás az új fejlesztési 
területekre átirányítható. 
Az átadó állomások Szolnok gázellátásán kívül Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny és Tiszajenő 
gázellátását is biztosítják, mintegy 6.000 Nm3/h kapacitással. 
FÖLDGÁZIGÉNY 
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A fejlesztési területek ellátásához szükséges egyidejű többlet földgázigény a következő: 
 

No. 
Területek felosztása: Lakó(üdülő) Gazdasági Intézmény Összesen Nyomás- 

fokozat 
Egyidejű földgázigény: Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h  

1. Széchenyi városrész 40 0 0 40 Gfk
2. Thököly úti volt laktanya 0 110 350 460 Gfk
3. Észak-nyugati városrész  

(2. nélkül) 0 6.670 460 7 130 Gfnk

4. Mester úti volt laktanya 475 0 140 615 Gfk
5. Alcsi városrész nyugat  

(volt laktanya nélkül) 1 180 0 370 1 550 Gfk

6. Alcsi városrész kelet 590 120 50 760 Gfk
7. Szandaszőlős új lakóterület 635 0 0 635 Gfk
8. Szandaszőlős tömbfeltárás 595 0 0 595 Gfk
9. Tiszaliget 0 0 375 375 Gfk

10. Milléri csatorna környéke 0 0 180 180 Gfk
11. Déli városrész ipari park 0 2 150 0 2 150 Gfnk
12. Szandaszőlős dél kiegészítés 0 40 0 40 Gfk
13. Alcsi sziget (395) 135 0 530 Gfk
14. Damjanich utca és környéke,  

volt uszoda 0 0 85 85 Gf

15. Városközpont 0 0 465 465 Gf
 Összesen 3 870 9 225 2 515 15 610 

2012.09.15. Káka u - Fék  - Téglagyári u közötti terület         300  300 Gfk
2013.09.17. Vasút menti területek         395 44 439 Gfk

. Összesen: 3 870 9 920 2 559 16 349 
 Mindösszesen 3 870 9 920 2 559 16 349  
 2015.évi módosítási területek:      

2. Véső utcai sporttelep7355/1.2 hrsz. 0  50 50 Gfk
3. Abonyi út 19173/1 hrsz. 0 15  15 Gfk
4. Széchenyi krt. 8869/21, /75, /121 hrsz. 0 20  20 Gfk
9. Besenyszögi út 721/5-6 hrsz. 0 2250  2250 Gfk
 2015. évi módosítások összesen 0 2285 50 2335  
 

A gazdasági területeken az ipari létesítmények technológiai igénye a tényleges energiaigény 
bejelentésekor vehető figyelembe. Itt az irodai, fűtési és becsült technológiai teljesítménnyel számoltunk. 
A hálózatok bővítési igényét jeleztük a 2007-ben készült tervben is, melyek a tényleges igények 
meghatározása esetén, valamint a közlekedési utak kialakításakor pontosításra szorulnak. Ez 
vonatkozik a jelen módosítási területekre is. 
A 2007-ben készült terv szerinti, valamint a jelen módosítási területek részére a háttérkapacitás 
rendelkezésre áll.  
 
A 2015. évi módosítási területek földgáz ellátása 
A területek beépítési terveinek hiányában a területrendezési tervezés gyakorlatánál kialakult (terület 

alapú fajlagos mérőszámok alapján) becsült energiaigénnyel számoltunk. 
A 2, 3 és 4 sz. terület: A jelenleg üzemelő, ellátott létesítmények, bővítésekor fellépő többlet gázigény a 

meglévő Gfk. (középnyomású) leágazásokon keresztül ellátható.  
A 9. sz. terület: Az újonnan kialakításra kerülő létesítmény a Besenyszögi úton meglévő Gfk. 

gerincvezetékről való leágazással és esetleges hálózatfejlesztéssel ellátható.  
c) Szénhidrogén termékvezetékek 
A Szolnok területén áthaladó szénhidrogén-vezetékek (nagynyomású földgáz- és termékvezeték, 
valamint szénhidrogén kutak) a MOL Nyrt. kezelésében üzemelnek, kiéve a katonai repülőteret ellátó 
gázvezetéket, mely honvédségi kezelésben van. 
A területet átszeli a MOL Földgázszállító Zrt. Hajdúszoboszló - Vecsés DN350 nagynyomású 
gázvezetéke, illetve annak biztonsági övezetén (28-28 m) belül, e gázvezeték DN300 tartalékága és a 
biztonsági övezetben fektetett bányaipari hírközlő kábel.  
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A fenti nagynyomású gázvezetékről csatlakozik, a Szolnok Tószegi út és a 4. sz. főút szolnoki elkerülő 
szakaszának találkozásánál, annak északi oldalán lévő II. jelű, valamint a Szandai I. jelű MOL gázátadó 
állomás, mely a körzet nagy-középnyomású földgáz hálózatát táplálja. 
A várost ellátó gázfogadók biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, illetve a kisajátított terület 
szélétől vízszintesen 15 m. Az állomás bontható szerelvényeitől 26 m az építési tilalmi sáv. 
Szolnok külterületén halad keresztül a 64 bar engedélyezett nyomású 3”- és 6”-os Százhalombatta-
Szajol termékvezeték. A termékszállító vezetékeket déli és keleti oldalról bányaüzemi kábel kíséri. A 
létesítményeket egymástól kb. 5-5 m távolságban, fektették le. 
A város bel- és külterületén átmenő nagynyomású szénhidrogén-vezetékekre a 1993.évi XLVIII. Törvény 
végrehajtásáról szóló 203/198. (XII 19.) számú Kormányrendelet Vhr. 19/A §-a tiltásokat és 
korlátozásokat ír elő, melyeket a 79/2005. (x. 11.) GKM rendelettel együtt be kell tartani. 
A biztonsági övezetben bármilyen tevékenység végzéséhez a gáz-kőolaj üzemi létesítmény 
üzembentartójának engedélye szükséges. 
A MOL Nyrt. kezelésében vannak a város területén levő szénhidrogén kutak. Jelenleg csak a Szolnok I. 
bányatelek kútjai üzemelnek. A bányatelek felszámolását a MOL Nyrt. középtávon tervezi. Az üzemelő 
kutak védőtávolságának sugara 50 m, a kutakat összekötő vezetékek biztonsági övezete 10-10 m. A 
felszámolás után, illetve a már felszámolt kutak biztonsági övezetének terjedelme R = 10 m-re csökken, 
az üzemen kívüli vezetékeké megszűnik. 
A termékszállító vezetékek és a kutak biztonsági övezetében előirt korlátozások befolyásolják a 
területfelhasználás lehetőségeit. 
 

d) Távhőellátás 
Szolnok városában a távhő ellátást az ALFA-NOVA Kft. szolgáltatja.  Az ellátási terület az alábbi az 
alábbi paraméterekkel oszlik meg a körzetek között: 

  Széchenyi Fűtőmű József A. Fűtőmű Móra F. Fűtőmű TVM ltp. Kazánház Összesen: 
Lakás (db) 5.014 1.585 1.891 277 8.767 

Közület (db) 125 112 102 3 342 
Összes fűtött (lm3) 833.270 304.645 288.479 32.797 1.459.191 

Hőtermelő berendezések (földgázüzemű): 
Kazán (db) 5 3 3 2 13 

Telj. (db/MW) 8,14 8,14 3,20 0,75 76,22 
Gázmotoros erőmű 

Gázmotor (db) 3 1 1   5 
Termikus teljesítmény (MW) 1,61 1,50 1,51   7,84 
Villamos teljesítmény (MW) 

1,45 1,40 1,40   7,15 
Kondenzációs hőhasznosító berendezés (füstgáz visszahűtő) 

(db) 2 1 1   4 
Névleges teljesítmény (MW) 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Távhőellátó rendszer 
hossza (km) 5,96 2,28 2,12 0,63 10,99 

A fenti táblázat szerint a település központja, valamint a telepszerű többszintes rendszerben épült 
lakótelepek távhőenergiával ellátottak.  
A Széchenyi Fűtőmű területén egy ún. „pellet” (préselt fahulladék tüzelésű) erőmű felépítését is tervbe 
vették. Ez a megoldás a megújuló energiaforrások közé sorolható, amennyiben a nyersanyaggal való 
ellátás a térség vonzáskörzetéből minimális közúti, nagyrészt vasúti szállítással megoldható. 
A 14.sz. Széchenyi városrészben lévő Gksz terület távfűtéssel történő ellátását célszerű megvizsgálni, a 
légszennyezés csökkentése érdekében. 
 
8.5.6 Elektronikus hírközlés és telekommunikáció   
TÁVKÖZLŐ-HÁLÓZATOK 
A módosításban tárgyalt terület az 56-os primer körzethez tartozik. A primer körzetben a Magyar 
Telekom Nyrt. az igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a 
távközlési szolgáltatásokat 
Alcsi-sziget döntően vezeték nélküli ellátással bír /fix GSM/).  
MOBIL TÁVKÖZLÉS 
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A tervezési terület mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető, helyszíni szemlénk 
alkalmával mindhárom Mobil Távközlési Szolgáltató hálózatán megfelelő térerősséget érzékeltünk.  
Mobil távközlésre szolgáló új bázisállomás vagy adótorony, illetve egyéb hírközlési antennarendszerek 
elhelyezésére – szolgáltatói igény alapján – a település területén lehetőséget kell biztosítani a vonatkozó 
rendeletek szerint. Az antenna telepítését helyi önkormányzati rendelettel megtiltani nem lehet. 
A mobil 3G hálózat fejlesztéséhez szükséges 5-600 méterenkénti 6 m magasság alatti 
antennatelepítésekhez a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet engedély nélkül biztosít lehetőséget. 
TELEKOMMUNIKÁCIÓ 
Szolnokon a szélessávú kommunikációs és televíziós műsorfejlesztési szolgáltatásokat többek között a 
Magyar Telekom Nyrt., az UPC Zrt. és a DIGI Kft biztosítja. 
Szolnok Kábel TV ellátását az UPC Zrt. Biztosítja.  
A periferikus területeken keletkező igények estén érdemes a műholdas kapcsolaton keresztül történő 
szolgáltatásokat (a Magyar Telekom Nyrt., az UPC Zrt. és a DIGI Kft , Antenna Hungária Zrt 
szolgáltatásait igénybe venni. 
Rádió és TV adók: 
– MR1 Szolnok KH  
– MR2 Szolnok KH  
– Aktív Rádió URH  
– Rádió2000 URH  
– Szolnok TV 
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8.5.7 A közművesítés tervlapjai 
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8.6 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT 
 

8.6.1 Bevezetés 
 

Szolnok város településrendezési terveinek felülvizsgálata kapcsán az értékelés az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) kormányrendelet szerint környezeti értékelés 
készítendő, mivel a település teljes területére kiterjedő tervről van szó.  
Jelen környezeti értékelés tematikáját Szolnok MJV Önkormányzata határozattal elfogadta, azt a 
környezet védelméért felelős szervekkel egyeztette.  
A környezeti értékelés során figyelembe vettük a fenntarthatóság alapelvét, miszerint a fenntartható 
fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő 
generációit saját szükségletei kielégítésének lehetőségétől. 
a) Tematika, tartalomjegyzék 

9.6.1. Bevezetés 
  a) Tematika, tartalomjegyzék 
  b) A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése (célrendszer) 

9.6.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal 
a). A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési határozatok bemutatása 
és elemzése a környezeti értékelés szempontjából  

  b). A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal 
c) A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, környezeti 
szempontú konzisztencia vizsgálata 

  d) A terv rövid ismertetése 
9.6..3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem valósulása esetén) 

a). A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot ismertetése, természeti 
területek bemutatása 

  b) A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása  
c). A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható 
alakulása, ha a terv nem valósulna meg 

9.6.4 A terv megvalósítása nyomán várható környezeti konfliktushelyzetek, környezeti hatások feltárása 
a) A 2014-évi és a 2015 évi módosítások várható hatásainak rövid összefoglalása 
b) Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a környezeti elemek és 
rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire 

9.6.5. Az értékelési módszer, a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer 
korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok 
9.6.6. A környezeti következmények alapján a terv értékelése 
9.6.7. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére 
vagy ellentételezésére vonatkozó intézkedések, javaslatok  
9.6.8. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv 
által befolyásolt más tervben illetve programban figyelembe kell venni 
9.6.9. Összefoglaló 

A terv kisebb módosítása esetén –mint pl. jelen módosítások- a várható környezeti hatás jelentőségének 
eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. Figyelembe véve a 
módosítások jellegét és nagyságrendjét, a kidolgozó a joghatályos dokumentációt egészítette ki a 
tervezett módosítások környezeti hatásainak feltárásával és a várhatóan fellépő, környezetre káros 
hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó intézkedésekkel, javaslatokkal. 
Emellett a dokumentáció „A környezeti állapot feltárása” c. fejezetében a KÖTI-KTVF 2012. évi 
Környezetállapot értékelése alapján aktualizálásra kerületek a környezetállapotra jellemző mérési adatok 
és a vonatkozó jogszabályi hivatkozások. 
b) A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése (célrendszer) 
Szolnok város településrendezési tervei és helyi építési szabályzata 1997-ben került jóváhagyásra. Az 
azóta eltelt 17 év jelentős társadalmi, gazdasági, környezeti változásokat hozott, ennek megfelelően 
folyamatosan változik a jogszabályi környezet, továbbá a magasabb rendű tervek tartalma is.  
A változások következtében a településrendezést érintő, folyamatosan fellépő helyi változtatási igények 
általában éves rendszerességgel kielégítésre kerültek, rész-módosítások formájában. Ezek hatásai 
azonban gyakran a módosítással nem érintett területeken is érvényesülnek, változtatás szükségességét 
vonva maga után.  
2014-ben elkészült a város Fejlesztési Koncepciója és Integrált Városfejlesztési Stratégiája, amely 
feltétele az EU-s pályázatok benyújtásának. A pályázati források megszerzéséhez elengedhetetlen, 
hogy a településrendezési terv összhangban legyen a tervezett (megpályázott) fejlesztéssel és az 
integrált városfejlesztési stratégiával. Ez a 2014 évi módosítás során megtörtént. A jelenlegi feladat a 
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jogszabályi megfelelés biztosítása. A jelen fejezet tartalmazza a most aktuális módosításokkal 
kiegészített településrendezési tervi elhatározások átfogó környezeti vizsgálatát. 
 
8.6.2 A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal 
 

A tervi hierarchia vizsgálata igen fontos annak érdekében, hogy az alacsonyabb rendű települési tervek 
(településfejlesztési koncepció, településrendezési terv stb.) illeszkedjenek a magasabb rendű 
tervekhez. 
a) A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési határozatok 
bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából  
Szolnok város Hosszútávú Fejlesztési Koncepciója 2014-ben került elfogadásra. A koncepcióban kitűzött 
célokat és azok településrendezési vonatkozásait a dokumentáció az alátámasztó munkarészek 3.1 
fejezetében részletesen bemutatja.  
A településfejlesztési koncepció széleskörű célrendszert és ezzel összefüggésben sokrétű feladatokat 
határoz meg, a település sokirányú fejlesztésének megvalósítása érdekében. A célok között gazdasági 
potenciál fejlesztése mellett a táji- természeti értékek megóvásának, a városökológiai állapot javításának 
szükségessége is megfogalmazódik, mint az élhető város alapfeltétele, valamint turisztikai vonzerő 
fejlesztésének alapja. 
Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) ugyancsak 2014-ben fogadta el a város 
képviselőtestülete, elhatározva ezzel a középtávú fejlesztési irányokat. A településrendezési terv 
felülvizsgálatának egyik célja az itt elhatározott fejlesztési elképzelések megvalósításának lehetővé 
tétele. Az alátámasztó munkarészek 3.2 fejezete részletesen foglalkozik az IVS és a településrendezési 
terv viszonyával. 
b) A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal  
Az Országos Területrendezési Terv 2014. évi módosítását követően Jász - Nagykun - Szolnok megye 
területrendezési tervét az OTrT-vel 2015. december 31-ig kell összhangba hozni, ezért addig a 
településrendezési eszközök készítésekor a megyei terven túl a törvény átmeneti rendelkezéseit is 
figyelembe kell venni. A megyei területrendezési terv jelen tervezési területre vonatkozó 
elhatározásainak és a szabályozási tervi módosítások összhangjának vizsgálatát a 6. fejezet 
tartalmazza.  
c) A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljaival, 
környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata 
A jelen dokumentáció 7-8 fejezetei részletesen kifejtik. 
d) A terv rövid ismertetése 
Az elmúlt években környezeti szempontból az alábbi tervezett módosítások történtek: 

1. A Milléri-főcsatorna és Tisza közötti mezőgazdasági terület rekreációs célú hasznosítása. A Tisza 
Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez tartozó szakasza mentén, az ártéren, az árvízvédelmi töltés és a 
Milléri-főcsatorna közötti mintegy 40 ha nagyságú területen beépítésre szánt, rekreációs célú 
különleges terület kerül kijelölésre, véderdő sávokkal, továbbá üdülőházas üdülőterület. A területen a 
joghatályos terv szerint általános mezőgazdasági terület, valamint védelmi rendeltetésű erdőterület 
található. Használat szerint a szántóföldi művelés és az erdőterületek mellett szabadidős 
létesítmények (lovarda, kemping, múzeum, agyaggalamb lövő pálya) találhatók.  
A tervmódosítás szerint a területen lévő ingatlanok beépítettségének mértéke maximum 5, 10 és 
15% lehet.  
2. Beépítésre szánt területeken belüli jelentősebb területhasználat változtatások: 

a) Nyugati városrész—Thököly út melletti volt laktanya és környékén új beépítésre szánt 
terület nem kerül kijelölésre. A volt laktanya a joghatályos terv szerint kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe tartozik, amelynek egy része különleges, illetve 
településközponti vegyes területi kategóriába kerül.  

b) A szomszédos egyéb ipari területen belül módosul a zöldterületek elrendezése és az 
úthálózat.  

c) Mester úti laktanya lakóterületi fejlesztésének megvalósítása érdekében központi vegyes 
és kertvárosias lakóterület átsorolása nagyvárosias lakóterületi kategóriába. 

3. Az Ipari Park bővítése déli irányban, a joghatályos terv által védelmi rendeltetésű erdő kategóriába 
sorolt terület ipari gazdasági területi átsorolása. Az érintett ingatlan belterületen, déli és északi 
irányból gazdasági területtel határoltan fekszik.  
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- A Széchenyi városrészt érintő módosítás az övároktól északra fekvő területek 
területfelhasználási változása az IVS elhatározásaival összhangban; zöldterület különleges 
területbe sorolása a tervezett sport-rekreációs funkció megvalósíthatósága érdekében.  

4. A tervezett közlekedési hálózat megvalósulása a belterület tehermentesítését eredményezné a 
város körüli körgyűrű kialakításával, az ipari-gazdasági területek városon kívüli megközelítésének 
biztosításával, ugyanakkor az új útszakaszok többlet-terhelést, a területek feldarabolását jelentik a 
létesítés helyszínén. A tervezett változások a következők: 

d) Az M4. sz. autópálya tervezett nyomvonala változik, a Holt-Zagyva menti szakasz az 
újabb tervek szerint távolabb húzódik az ökológiailag érzékeny területtől. 

e) Hidak kialakítása (Csáklya utcai híd, Keleti Tisza-híd) 
f) Az északi városi gyűrű kialakítása. 
g) A Körösi út meghosszabbítása a 4. sz. főútig.  
h) Alcsi szigeti Vízparti út meghosszabbítása a Karinthy Frigyes úttal. 
i) A 442. sz. országos főút elkerülő szakaszának kiépítése. 
j) A Körösi út és a 32. sz. főút összekötése. 
k) A Keleti Piroskai út és a 4. sz. főút nyugati összekötése. 

5. A vasútállomás és környéke területfelhasználásának és építési övezetbe sorolásának módosítása. A 
vasútterületen belüli gazdasági fejlesztéshez (pl. motorvonat karbantartó bázis) a feltételek 
megteremtése (közúti kapcsolat), a vasútállomás rekonstrukciója igényli a közlekedési forgalom 
megváltoztatását, szükségessé vált egy új P+R parkoló kijelölése, felmerült az igény szolgálati parkoló 
létesítésére, meg kell teremteni a feltételeket egy távközlési célokat szolgáló irodaház létesítésére, 
felmerült a beépítési százalék növelésének igénye, mely övezeti átsorolással valósítható meg. A fenti 
célok elérése érdekében az alábbi területhasználati változások történtek: 

 központi vegyes építési övezetből egyéb ipari gazdasági építési övezet, különleges közlekedési 
építési övezet, vasúti közlekedési övezet valamint zöldterület,  

 kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetből vasúti közlekedési övezet, 
 nagyvárosias lakó építési övezetből különleges közlekedési építési övezet, kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági építési övezet valamint zöldterület,  
 közúti közlekedési övezetből nagyvárosias lakó építési övezet, kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági építési övezet, egyéb ipari gazdasági építési övezet valamint vasúti közlekedési 
övezet, 

 zöldterületből különleges közlekedési építési övezet. 
Jelen dokumentáció tartalmazza a 2015 évi módosítási kérelmek értékelését is, melyek részletes 
ismertetését az 5.1 fejezet b) alpontja részletesen kifejti. 
 
8.6.3 A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem valósulása 

esetén) 
 

a) A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot 
ismertetése, természeti területek bemutatása 
a/1 Természetföldrajzi viszonyok, természeti adottságok bemutatása 
 Lsd: Tájrendezési munkarész (9.1 fejezet) 
a/2 Tájhasználat, tájszerkezet jellemzői 

Lsd: Tájrendezési munkarész (9.1 fejezet) 
a/3 Szolnok város környezeti állapota 
Jelen vizsgálat alapját képezi a Közép- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 2012. évi környezetállapot értékelése, valamint a városi környezetvédelmi program feltáró 
munkarészének adatai. 
-- Levegőtisztaság-védelem 
 A levegőterhelésben szerepet játszó tényezők a közlekedés, ipari,- ill. üzemi szennyezőanyag 
 kibocsátás és a lakossági fűtés, tüzelés, továbbá a mezőgazdasági területekről, vagy burkolatlan 
 utakról származó por.  
 A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló4/2002. (X. 7.) KvVM. rendelet 
zónabesorolásai alapján Szolnok város területén a talaj-közeli ózon koncentrációja meghaladja a 
célértéket, magas a nitrogén-dioxid és a 10 mikron átmérőnél kisebb szilárd szennyező anyagok 
koncentrációja (D kategória). A PM10 porfrakcióban mért benzapirén koncentrációja különösen nagy, a 
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határértéket és a tűréshatárt is meghaladó mértékű (B kategória). A szén-monoxid tekintetében a felső 
és alsó vizsgálati küszöb között (E), a kén-dioxid, a benzol, a PM10 porfrakcióban mért ólom, nikkel, 
kadmium és arzén tekintetében az alsó  vizsgálati küszöböt nem meghaladó (F kategória) a 
légszennyezettség.  
 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
 kén-

dioxid 
nitrog
én-

dioxid 

szén-
mono

xid 

PM10 benzol talaj 
közeli 
ózon 

PM10 
arzén 
(As) 

PM10 
kadmiu
m (Cd) 

PM10 
nikkel 
(Ni) 

PM10 
ólom 
(Pb) 

PM10 benz(a)-pirén 
(BaP) 

 Szolnok  F  D  E  D  F  O-I  F  F  F  F  B 
 

A KOTI-KTVF 2012. évi Környezeti értékelésében közölt adatok alapján Szolnok területén 115 
légszennyező telephely és 441 légszennyező pontforrás található. A település jelentősebb légszennyező 
telephelyei a Tisza menti Vegyiművek Rt. és az Alcsi szigeti Mezőgazdasági Rt.  
A városban az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat keretében az Ady Endre úton 1996. januárja 
óta működik imissziómérő konténer. A monitor állomás a nitrogenoxidok (NO+NO2), az ózon, a szén-
monoxid (CO), szálló por PM10 (a 10 mikrométer, ill. az alatti szemcseméretű) frakciója és a benzol 
származékok (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, együttesen BTEX) koncentrációit regisztrálja a 
meteorológiai paraméterek (szélsebesség, szélirány, páratartalom, légnyomás, globális sugárzás, 
hőmérséklet) mellett. A mérések alapján Szolnok belvárosi levegőminősége szén-monoxid tekintetében 
kiváló, azonban a szálló por (PM10) koncentrációja alapján nem ritkán szennyezett, néha erősen 
szennyezett.  
 

A légszennyezettség mértéke Szolnokon 2011-ben 
Forrás: Környezetállapot értékelése 2012 

SO2 (t/év) CO (t/év) NO2 (t/év) szilárd (t/év) VOC (t/év) CO2 (t/év) egyéb (t/év) 
207.173 72,844 82,859 14,484 28,794 82207 15,099 

 

A közlekedésből származó légszennyező anyagok a szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, ólom, 
benzol és egyéb telítetlen szénhidrogének, amelyek egy része szerepet játszik a talajközeli ózon 
keletkezésében is. Ezen anyagok részben közvetlenül az utak-mentén rakódnak le, illetve a szomszédos 
területeken jelentenek terhelést. Így az ilyen típusú emisszió a forgalmasabb utak mentén jellemző 
legnagyobb mértékben: Szolnokon a 32-es a 442-es utak belvároson áthaladó szakaszain, valamint a 
Kossuth tér rekonstrukciójához kapcsolódó forgalmi rend átalakítás következtében az Ady Endre út 
környezetében. Mindhárom érték az elmúlt években csökkent a településen, azonban az időleges 
magas porterheltségének oka lehet az Ady E. út megnövekedett forgalma. A belváros levegőminőségére 
kedvezően hatott a 4. sz. főút belterületet elkerülő szakaszának megépítése. 
Téli időszakban a közlekedés mellett a lakossági fűtés határozza meg a belvárosi levegőminőséget. A 
gázkonvektorral történő fűtés következtében jelentős mennyiségű nitrogén-oxid és széndioxid kerül a 
levegőbe. Emellett a lakossági légszennyezés kategóriájába tartozik a  lakossági hulladékégetés, ami 
számos káros anyag levegőbe jutását okozza.  
A benzol terheltség 2012-ben erősen stagnált, de a 24 órás határértéket nem lépte túl. A talaj közeli 
ózon határérték túllépése gyakori, azonban nem haladja meg a jogszabály által megengedett 80 
alkalom/év mértéket.  
A mezőgazdasági területekről származó szálló por véderdősávok és megfelelő növényállomány 
hiányában nagy mennyiségben terheli a belterületet. A szálló por részecskék mérete széles skálán 
mozog. A 10 mikronnál kisebb átmérőjű por (PM10) a mélyebb légutakba is lejut, így az egészségre 
veszélyt jelenthet. A por toxikus anyagokat is megköthet. Az utakra leülepedő por a közlekedés 
következtében ismét a légkörbe jut. A szálló por szennyezettség mértékét jelentősen befolyásolja a 
csapadékmennyiség – csapadékszegény időszakban jelentősen megnőhet a levegő szállópor 
koncentrációja -, valamint a növényállomány, amely megköti a porszennyezést.  
A légköri inverzió levegőminőséget alapvetően meghatározó jelentőségét jól szemlélteti, ha a 
szennyezettség mértékét a légnyomás és léghőmérséklet függvényében vizsgáljuk. Ez alapján 
kirajzolódik, hogy a magas légnyomás értékeknél jelentkező inverzió idején feldúsul a levegőben a 
szennyező anyagok mennyisége. A CO, a PM10, az NO2 es a benzol feldúsulása fűtési idényben és 
nyáron egyaránt bekövetkezik. A főleg közlekedési eredetű szennyező anyagok a nagy légnyomással és 
alacsony illetve közepes hőmérsékletekkel jellemezhető napokon dúsulnak fel elsősorban. A talaj közeli 
ózon elsősorban a napfényes, meleg napokon dúsul fel a levegőben. 
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Összességében megállapítható, hogy a belváros levegőminőségét elsősorban a közlekedés és a 
lakossági fűtés határozzák meg, a szennyező anyagok kibocsátása pedig 2009-től stagnál. 
Vízvédelem 
Szolnok életében a vizek meghatározó szerepet játszanak.  
A felszíni vizek azon kívül, hogy ivóvíz-bázist jelentenek, és szennyvíz-befogadóként szolgálnak, 
jelentős táji, természeti, ökológiai, rekreációs-turisztikai értéket képviselnek, meghatározzák a város 
arculatát. 
A település felszíni vizek tekintetében gazdagnak mondható. Folyói a Tisza és a Zagyva. Holtágak az 
Alcsi Holt-Tisza, a Feketevárosi Holt-Tisza és a Malomzugi Holt-Zagyva. A felszíni vízrendszerhez 
tartoznak ezen kívül a csatornák.  
A folyók vízgyűjtő területekkel együtt értelmezhető ökológiai rendszert alkotnak. A rendszer az őt érő 
negatív hatások, például szennyezések egy részét természetes regenerálódó képességén keresztül 
képes feldolgozni, azonban manapság a terhelés mértéke és jellege meghaladja a folyók öntisztuló 
képességét (annál is inkább, mivel az eredeti szűrőzóna (galériaerdők, parti növényállomány) sok helyen 
megszűnt, így ritkán találkozhatunk kiváló minőségű, még ritkában természetes állapotú felszíni 
vizekkel. 
A Tisza vízminőségét befolyásolják a másfél ország nagyságú, 5 országot érintő vízgyűjtő területét érő 
hatások. A Szolnok térségébe érkező Tisza az országhatáron túlról érkező szennyezések (főként 
Ukrajnából, Romániából szervesanyag és nehézfém) mellett a felső-szakasz hazai részét érő ipari 
kibocsátásokkal és kommunális szennyvizekkel is terhelt.  
A Tisza vízminősége Szolnok felett „tűrhető víz” besorolású (III. osztály). A városi terhelések 
következtében azonban a települést elhagyva a vízminőség kedvezőtlenebb. Főként a szennyíz-
bevezetések (tisztított és tisztítatlan) és a kommunális és ipari hulladékok jelentik. A folyót terhelő nagy 
ipari kibocsátók közül a Tiszamenti Vegyiművek működik. A cukorgyár nemrégiben megszűnt, és a 
papírgyár termelése is leállt. 
A Felügyelőség megállapítása szerint a Tisza vízminősége 1995 óta kismértékben kedvezően  változott 
vagy stagnál.  
A Tisza vízminősége Szolnoknál 
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A vizsgálatok alapján a víz minősége a tápanyagok vonatkozásában nem elégíti ki a jó állapothoz 
tartozó szennyezettségi határértéket. Szennyező,- elsőbbségi és egyéb veszélyes anyagféleségek 
meghatározására a Szolnok fölötti szelvényben került sor. A mért komponensek jellemzően a 
kimutathatósági határérték alatt vannak. 
Zagyva vízminősége 

 

 
 

A Zagyva vízminősége a KÖTI-KTVF illetékességi területén szennyezett (IV. osztály), tápanyag-
háztartás szempontjából erősen szennyezett kategóriába tartozik. Az igen magas tápanyagtartalom, 
magas összes sótartalom és a kedvezőtlen a nyári oxigénháztartás segíti az algásodást. A Zagyva 
vízminőségében az utóbbi időszakban jelentős változást nem mutatott ki, és nem is prognosztizál a 
Felügyelőség.  
Az Alcsi Holt-Tisza feliszapoltsága közepes mértékű. A holtág sokrétű használata (belvízbefogadás, 
belvíztározás, tartalék ivóvízbázis, öntözés, halászat, horgászat, üdülés, sport) sokrétű terhelést is okoz. 
Így terhelő hatású a környező területek csatornázatlansága, a mezőgazdasági és egyéb szennyezések 
csapadék- és belvízzel történő bemosódása, az üzemi szennyezés, az illegális hulladéklerakások, 
szemetelés. A víz szervesanyag túlterheltségéhez hozzájárulnak a horgászat keretein belül történő 
beetetések. Ugyanakkor jellemző a part-közeli növényzet (szűrő zóna) irtása, a galériaerdők 
megszüntetése, pusztulása, az élővilág elszegényedése, amely tényezők szintén negatívan 
befolyásolják a holtág ökológiai állapotával összefüggésben lévő vízminőséget is. A holtág 
vízutánpótlása a Tisza kedvező vízállása esetén megoldható.  
Az Alcsi Holt-Tisza vízminősége 

 
 

A belvízcsatornák vize a szennyvizekkel való terheltség következtében többnyire igen szennyezett. A 
talajvizek a mélységi vízutánpótlás bázisát alkotják. A talajvíz-monitoring rendszer a  településen nem 
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kiépített, csupán a potenciálisan veszélyeztető tevékenységek (veszélyes hulladéklerakó, kommunális 
hulladéklerakó telep) működik megfigyelés. A talajvizek szennyezését főként kommunális szennyvíz-
szikkasztás, mezőgazdasági termelésből eredő műtrágya és vegyszer bemosódások, az üzemi méretű 
állattartó telepek okozzák.  
A városban több helyen üzemelnek mélyfúrású kutak, részben termál- és gyógyvizet, részben  rétegvizet 
szolgáltatva, amelyek alternatív ivóvízvételi lehetőségként állnak rendelkezésre. A termálvizek ezen 
kívül fürdők ellátása céljából, valamint ipari vízként kerülnek hasznosításra. Nem jellemző az energetikai 
célú termálvíz kivétel, amelynek megvalósítása vízvisszasajtolással egyidejűleg lehetséges. 
Vízbázis-védelem szempontjából a településen kijelölt felszín alatti védőidom vagy védőterület nem 
található. A városi ivóvíz kutak a felszíni szennyeződésekkel szemben megfelelő természetes 
hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek, a felszíni eredetű szennyezések nem gyakorolnak közvetlen 
hatást a vízkészletek minőségi viszonyaira.  
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Szolnok érzékeny területen helyezkedik el.  
A talajvíz-monitoring rendszer Szolnokon nem kiépítet, azonban a potenciálisan veszélyeztető 
tevékenységek, területek (pl. felhagyott kommunális hulladéklerakó) környezetében működik 
megfigyelés. 
Zaj- és rezgésvédelem 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVm-EüM 
együttes meghatározza a zajtól védendő területeken érvényes, különböző zajforrásokból származó 
zajterhelési határértékeket. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg a környezeti zajtól- és rezgéstől védendő területeket. 
Ezek a településrendezési terv szerinti: 

 a lakó-, üdülő-, vegyes terület, 
 a különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és 

temetők területei, 
 a zöldterület (közkert, közpark), 
 a gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el. 

Zajterhelést okozó zajforrások, 
 --üzemi létesítmények és szabadidős létesítmények, 
 --közlekedés, 
 -- építési kivitelezési tevékenység. 
A Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség adatai szerint az üzemi – ipari kibocsátásból 
eredő zajterhelés mértéke az utóbbi években csökkent. Ennek oka az eredményes zajcsökkentési 
beruházásokon kívül a termelés csökkenésében is keresendő. A cukorgyár megszűnésével jelentős 
zajterhelő forrás szűnt meg a városban. Fontos szempont az üzemi telephelyek, ipari létesítmények, 
ipari parkok zajterhelésre érzékeny területhasználatoktól megfelelő távolságra való elhelyezése.  
A mezőgazdasági eredetű zajterhelés általában a lakóterületektől távol, a külterületen realizálódik, ezért 
lakossági panaszokat nem okoz.  
A szórakoztató létesítmények éjszakai működéséből származó zaj, gyakran zavarja a környéken 
lakókat. Ennek szabályozására az önkormányzati zajvédelmi rendelet hivatott, betartatása szintén az 
önkormányzat hatáskörébe tartozik.  
A településeken a környezeti zajterhelés alapvető eleme a közlekedési eredetű zaj, ami adódhat közúti, 
vasúti és légi-közlekedésből. 
A Szandaszőlősi katonai repülőtér működéséből származó zajkibocsátásról nincsen konkrét 
információnk. A repülőtér közelében levő Szandaszőlősi lakóterületek és az Alcsi Holt-Tisza menti 
üdülőterületek azonban a közlekedési zajjal szemben érzékeny területfelhasználások.  
A közúti közlekedés térhódításával a vasúti közlekedés, azon belül is leginkább a teherszállítás 
csökkenése következett be az elmúlt évek során. Továbbra is jelentős azonban a Szolnokot kettészelő 
Budapest-Debrecen és a Budapest-Szeged vasútvonal forgalma, amelynek zajterhelése nagy 
kiterjedésű lakóterületeket érint. 
Szolnokon a közúti közlekedés zajterhelése jelenti a legnagyobb problémát a város több részén. Az 
utóbbi pár évben a közlekedési eredetű zajterhelés jelentős növekedése következett be, és ennek 
csökkenése a közeljövőben nem is várható. A közelmúltban történt forgalmi rend változtatások a 
terhelés áthelyeződésével jártak, így a Kossuth tér forgalomcsillapítása az Ady Endre út forgalmának 
növekedésével járt együtt. További igen forgalmas útszakaszok az Abonyi, a Tószegi, a József Attila, a 
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Baross, a Dr. Csanádi és Szántó körutak. A Felügyelőség adatai  szerint Szolnok járműforgalmának 
legkritikusabb szakasza a 442-es út kertvárosi körforgalmi csomópontja. A 442-es út forgalmi zaja éjjel-
nappal határértéket meghaladó (éjjel 80 m-es sávban). A Szandaszőlősön az elmúlt években történt 
lakóterületi fejlesztések, valamint a Szandai-réten megépített bevásárló központok forgalomkoncentráló 
hatásának következtében fokozódott ennyire a forgalom.  
Külön ki kell emelni a zaj szempontjából védendő létesítmények, oktatási intézmények, kórházak 
előnytelen helyzetét, melyek hatékony működését veszélyezteti a közlekedésből származó zaj. A zajnak 
leginkább kitett létesítmények: a Hetényi Géza Kórház, az Abonyi úti, a Baross úti, a Dr. Csanádi körúti 
és a Mátyás király úti általános iskolák, az Egészségügyi Szakiskola és a Vízügyi és Építésügyi 
Szakközép Iskola. 
A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zajvédelmi 
Laboratóriuma az elmúlt évek során lakossági bejelentésre több mérést végzett a településen. 
Talajvédelem 
A földvédelem alapvető feladata a termőtalaj minőségi és mennyiségi védelme. A termőföldet 
mennyiségi és minőségi értelemben is veszélyeztetik az urbanizációs folyamatok. A városi környezet, az 
ipari, katonai és mezőgazdasági tevékenységek okozta földfelszín-vesztések, illetve talajszennyezések.  
Szolnokon a talajok szennyezésében szerepet játszik a mezőgazdasági művelés során nem 
megfelelően alkalmazott műtrágyázás, az állattartás hulladéka, a növény-védőszerek, az ipari 
tevékenységek, a szennyvizek szikkasztása, az illegális hulladéklerakások.  
A talajok minőségének romlását okozza a művelési ágak nem megfelelő megválasztása, a talaj 
megújulását, termőképességének megőrzését elősegítő tevékenységek korlátolt alkalmazása, a 
talajdegradációs folyamatok (szikesedés, szervesanyag-tartalom csökkenés, tömörödés, szélerózió). 
Szikes talajok találhatók a Zagyvától északra, valamint a Széchenyi lakótelep területén. Szélerózió 
szempontjából veszélyeztetett területek közé tartozik a katonai repülőtértől délre, a közigazgatási terület 
határáig terjedő sáv.  
A termőtalaj védelméhez tartozik a roncsolt területek, felszíni anyag-nyerőhelyek rekultivációja. 
Felhagyott agyagbánya helyén üzemelt a városi szeméttelep és a szennyvízürítő hely, amelyeket már 
bezártak.  
A település ásványkincsekben szegény. Az egy működő homokbánya Szandaszőlős külterületén 
helyezkedik el. Régebben a szikes talajok javítására meszes altalajt termeltek ki a besenyszögi és 
kőteleki műutak mellett.  
 
Hulladékgazdálkodás 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény „a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
útján biztosítja”. A közszolgáltatást a Nemzeti Hulladék Szállító Szolnok Zrt. végzi. Munkájuk kiterjed a 
települési szilárd- és folyékony rendszeres elszállítására valamint települési hulladék ártalmatlanítását 
szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére. 
Szolnok a települési szilárd és folyékony hulladékát 2007. óta a Kétpói regionális hulladéklerakóra 
szállítják, így lehetőség nyílt a korábbi, megfelelő műszaki védelemmel nem ellátott Nagysándor József 
úti lerakó bezárására, rekultiválására. 
A szelektív hulladékgyűjtés - több mint egy évtizedes tapasztalattal - működik a városban.  
A fém, a papír, az akkumulátor, a műanyag és a hűtőszekrény hulladékok átvételére hulladékudvarok 
működnek a településen. 
Az illegális hulladéklerakás leggyakrabban utak, vasutak, erdősávok mentén, erdőterületeken, 
csatornaparton, régi homokbányákban, lakóterületek peremén fordul elő a városban, súlyos problémákat 
okozva tájvédelmi-településképi, természetvédelmi szempontból, valamint talaj- és vízszennyező 
forrásként. 
Nagyobb mennyiségű veszélyes hulladékot kibocsátók a Bige Holding Kft, a Hetényi Géza Kórház, a BV 
Fémmegmunkáló Kft., a MÁV Járműjavító Kft. stb. A veszélyes hulladékok tárolására egy évig van 
lehetőség a keletkeztető üzem telephelyén. A vizsgált területen a Bige Holding Kft területén található 
veszélyes hulladék depóina. Veszélyes hulladék-tároló a területen nem működik. Átmeneti lerakásra 
Aszódon van lehetőség, a hulladékok megsemmisítése pedig Dorogon történik.  
A Tisza jobb partján, a Szent István hídtól északra helyezkedik el a város regionális szennyvíztisztító 
telepe. A szolnoki regionális szennyvíztisztító 11 település szennyvizet fogadja.  
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Az ipari üzemek közül jelentős mennyiségű szennyvizet termel a Bige Holding Kft. Ennek közcsatornába 
vezetése mennyisége miatt nem oldható meg, a szennyvizeket tisztítás után közvetlenül a felszíni 
vizekbe vezetik. A szennyvíztisztítás korszerűsítésével azonban a káros szennyvízkibocsátás csökkent. 
Működő szippantott szennyvíz-ürítő hely Szajolban található, a szennyvíziszap pedig Tószegre kerül 
elszállításra. A Nagysándor József utcai szennyvíz-ürítő helyet, amely a környezetvédelmi 
követelményeknek nem felelt meg, 2004-ban bezárták.  
a/4 Természeti szempontból értékes területek bemutatása 

Lsd. Tájrendezési munkarészt (9.1 fejezet). 
b) A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása 

Lsd.; Zöldterületek, zöldfelületek munkarészt (9.2 fejezet) 
c) A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása  

Lsd. Tájrendezési munkarész (9.1 fejezet). 
 

8.6.4 A terv megvalósítása nyomán várható környezeti konfliktushelyzetek, környezeti hatások 
feltárása  
 

A tervezett módosítások megvalósulása esetén a környezeti állapot várhatóan az új közúti nyomvonalak 
mentén lokálisan romlik, azonban ahonnan a forgalom áthelyeződik, ott csökken a terhelés. A tervezett 
változtatások nyomán nem prognosztizálható a környezeti állapot jelentős változása, összességében a 
maihoz hasonló szinten marad.  
A vasútállomás előtti tér és környéke valamint a vasútállomástól északra eső vasútterületeken tervezett 
módosítások várható hatásainak rövid összefoglalása: 
Hatályos 
szabályozás 

Tervezett 
szabályozás 

terület (ha) Várható hatások összegzése 

Vk Ge 1,0623 Vasúthoz kötődő gazdasági fejlesztések 
megvalósíthatók. 
Az övezeti előírásokat figyelembe véve jelentős 
környezeti változás nem várható. 

Vk KÖv 0,4620 Közlekedési feltételek javulása.  
A közlekedési eredetű terhelés növekedése várható. 
Figyelembe véve a terület elhelyezkedését ennek 
környezeti hatása nem számottevő.  

Vk Kkö 2,0453 Utazási feltételek javulása (új peronok).  
A módosításnak nincs számottevő környezeti 
hatása. 

Vk Z 0,1680 Az átsorolást követően a területen lehetőség nyílik 
többszintű növényállomány kialakítására, 
parkosításra, melynek környezeti hatása a 
szomszédos területekre kedvező. 

Gksz KÖv 2,5167 Jobb közlekedési kapcsolat.  
A közlekedési eredetű terhelés növekedése várható. 
Figyelembe véve a terület elhelyezkedését ennek 
környezeti hatása nem számottevő. 

Ln Kkö 0,1513 Közlekedési és parkolási feltételek javulása. 
A környező lakóterületek közlekedési eredetű 
környezeti terhelése nő. 

Ln Gksz 0,1579 Gazdasági fejlesztési lehetőség, melynek hatása 
lehet a környező lakóterületekre.   

Ln Z 0,16 Kialakítása pozitív hatással van a szomszédos 
lakóterületek környezeti állapotára. 

KÖu Vi 0,1787 A módosításnak jelentős környezeti hatása nem 
várható. 

KÖu KÖv 0,3526 A módosításnak nincs hatása a környezet 
állapotára. 

KÖu Gksz 0,1071 A módosításnak jelentős negatív környezeti hatása 
nem várható. 

KÖu Ge 0,1138 A módosításnak jelentős negatív környezeti hatása 
nem várható. 

KÖv Kkö 3,3357 A módosításnak jelentős negatív környezeti hatása 
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nem várható. 
Z Kkö 0,1967 A módosítás környezeti hatása negatív.  

 

A vasútállomástól északra eső vasútterületeken tervezett beruházások megvalósításával a környezeti 
terhelés mértéke becslésünk alapján nagyságrendileg változatlan marad. Ennek oka, hogy a terület 
rendezésével, intenzívebb hasznosításával ugyan várhatóan csökken a jelenlegi porterhelés, de ez a 
kedvező hatás a forgalom növekedéséből adódó káros hatások miatt nem érvényesül.  
A vasútállomás rekonstrukciójához kapcsolódóan szükségessé vált az állomás előtti tér és környezete 
közlekedési helyzetének rendezése. Az újonnan kialakítandó parkolók, a közlekedési hálózatot érintő 
módosítások és az ebből eredő forgalomnövekedés hatásait ellensúlyozó zöldterület fejlesztések 
összességében a jelenleginél kedvezőbb környezeti helyzetet teremtenek. 
 

a) A 2014-évi (településfejlesztési koncepció és az IVS módosításából) és a 2015 évi 
módosításokból következő módosítások várható hatásainak rövid összefoglalása 
 

A 2014 évi (településfejlesztési koncepció és az IVS) módosításokból következő hatások összefoglalása 
 

Módosítási igény rövid 
leírása Várható környezeti hatások összegzése 

Javasolt tervi korrekció, 
mellyel a várható negatív 
hatás ellensúlyozható 

Szükséges 
tervi 
módosítás 
megtörtént-e 
(i/n/-) 

1. 19512/2 hrsz.-ú telek 
sajátos előírásainak 
módosítása 

léptékéből adódóan NINCS 
ÉRTÉKELHETŐ HATÁS (közpark 
növekedése miatt esetleg kismértékben 
pozitív). 

- - 

2. Kaffka M. utca Ménes 
utcai tervezett 
kicsatlakozása 

léptékéből adódóan NINCS 
ÉRTÉKELHETŐ HATÁS - - 

3. Thököly úti körforgalmi 
csomópont módosítása 

léptékéből adódóan NINCS 
ÉRTÉKELHETŐ HATÁS. - - 

4. 11085 hrsz.-ú 
telek mentén 
látványvédelmi közterület 
megszüntetése 

településképi és vízvédelmi szempontból 
KISMÉRTÉKBEN NEGATÍV HATÁS. - - 

5. 11641/1 hrsz.-ú 
telek építési előírásainak 
módosítása 

A beépítettség növekedése és a 
zöldfelületi fedettség csökkenése miatt az 
élővilágra negatív hatás, mely azonban a 
léptékből adódóan CSEKÉLY MÉRTÉKŰ. 

3 szintes fásítási 
kötelezettség előírása az 
övezet határán 

igen 

6. 8154/70 hrsz.-ú telek 
zöldfelületi mutatójának 
csökkentése 

az élővilágra negatív hatás, mely a 
módosítás léptéke miatt VÁRHATÓAN 
CSEKÉLY MÉRTÉKŰ. 

A zöldfelületi mutató 
csökkenése miatt kieső 
zöldfelület pótlása a telek 
környezetében 

igen 

7. 8163/7-9 hrsz.-ú MÁV és 
közműterületek gazdasági 
területbe történő 
átsorolása 

a roncsolt, kopár felület beépítésre szánt 
területté történő kijelölésének pozitív 
hatásai: gazdaságos területhasználat 
(barnamezős terület csökkentése), 
zöldfelületi fedettség növekedése (0%-ról 
minimum 25%-ra). 
Negatív hatás: környező utak 
terhelésének esetleges növekedése, 
levegő- és zajterhelés kismértékű 
növekedése a szomszédos lakóterületek 
irányába. 
ÖSSZESSÉGÉBEN A VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁS NEM JELENTŐS 

Lakóterületek irányába 10 
méteres többszintes 
növénysávval lehatárolt 
előkert meghatározása az 
esetleges levegő- és 
zajterhelés csökkentése 
érdekében 

igen 

8. Tiszaliget és Szandai 
rétek 
bevásárlóközpontjának 
gyalogos és kerékpáros 
megközelítésére híd  

Időszakos negatív hatás: az építés során 
átmeneti zaj és levegőszennyezés, a talaj 
és az élővilág tartós megbolygatása.  
Pozitív hatás: gépjárműforgalom egy 
részének kiváltásából adódó 
terheléscsökkenés. ÖSSZESSÉGÉBEN 
A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
NEM JELENTŐS 

- - 

9. Szandai rét 
bevásárlóközpont 
csomópont kiépítése 

Időszakos negatív hatás: az építés során 
várható átmeneti zaj-, rezgés-. és 
levegőszennyező hatás.  
Negatív hatás: területfoglalás. 
Pozitív hatás: 4. sz. út 

- - 
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forgalomcsökkenéséből adódó 
terheléscsökkenés a városban 
ÖSSZESSÉGÉBEN A VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁS NEM JELENTŐS 

10. Tiszai kishajó-kikötő Időszakos negatív hatás: az építés során 
zaj-, rezgés és levegőszennyezés, 
valamint a Tisza vízszennyezésének 
veszélye. Negatív hatás: területfoglalás. 
ÖSSZESSÉGÉBEN A VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁS NEM JELENTŐS 

- - 

11/a. Ipari parktól nyugatra a 
gazdasági terület bővítése 

Időszakos negatív hatás: az építés során 
várható átmeneti zaj-, rezgés-. és 
levegőszennyező hatás.  
Negatív hatás: jelentős területfoglalás, 
zaj-, rezgés- és levegőszennyezés 
várhatóan tartós növekedése mind a 
gazdasági területen, mind pedig a 
környező utak mentén. 
A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
NEGATÍV, DE A LAKÓTERÜLETEKTŐL 
VALÓ TÁVOLSÁG MIATT 
ELFOGADHATÓ MÉRTÉKŰ. 

A terület  
északi határának 
véderdősávval történő 
lezárása, 
a nyugati és déli 
határvéderdősávval 
történő lezárása. 

igen 

11/b. Tervezett citromsavgyár 
területén építési övezetek 
összevonása, utak 
törlése. 

A jelenlegi szabályozási előírásokhoz 
képest a tervezett módosítás 
VÁRHATÓAN NEM OKOZ NEGATÍV 
KÖRNYEZETI HATÁST. 

- - 

11/c Gksz területbe sorolás Ge 
területből 

Az átsorolás kedvezőbb helyzetet teremt. 
AZ ÁTSOROLÁS KISJELENTŐSÉGŰ   

12. Véső utca és környékén a 
MÁV sportterület 
átépítése 

Időszakos negatív hatás: az építés során 
várható átmeneti zaj-, rezgés-. és 
levegőszennyező hatás.  
A beruházás megvalósítását követően a 
környezeti adottságok a területen és 
környezetében VÁRHATÓAN NEM 
VÁLTOZNAK. 

- - 

13. 2200/2 hrsz.-ú telken út 
megszüntetése. 

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS 
SEMLEGES HATÁSÚ - - 

14. Thököly út mentén új 
gazdasági terület 
kijelölése (52 ha) 

Időszakos negatív hatás: az építés során 
várható átmeneti zaj-, rezgés-. és 
levegőszennyező hatás.  
Negatív hatás: jelentős területfoglalás, 
zaj-, rezgés- és levegőszennyezés 
várhatóan tartós növekedése mind a 
gazdasági területen, mind pedig a 
környező utak mentén. 
A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
NEGATÍV, 

Gazdasági terület 
északnyugati határán 
véderdősáv kijelölése a  
lakóterületek irányába  

igen 
 
 
 

15. Szandaszőlős belterülete 
mentén erdőterület 
kijelölése 

 MIND A KÖRNYEZETI ELEMEKRE, 
MIND PEDIG AZ ÉLŐVILÁGRA ÉS A 
TELEPÜLÉSKÉPRE KEDVEZŐ HATÁS. 

- - 

16/a. Kecskemét-Szolnok 
vasútvonaltól nyugatra 
elhelyezkedő 
üdülőterületként 
szabályozott –valójában 
kiskertként hasznosított- 
terület kertes 
mezőgazdasági 
területként történő 
szabályozása 

A MÓDOSÍTÁSNAK NINCS VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁSA (de a jövőbeni 
várható környezeti állapotromlást a 
módosítás megakadályozza) 

- - 

16/b Malomszegi kiskert 
övezet átsorolása Üh 
építési övezetbe 

Az átsorolás a jelenlegi állapot 
elismerése. A beépítettség max. 5% 
lehet. Negatív környezeti hatás nem 
várható. SEMLEGES A KÖRNYEZETI 
HATÁS 

 - 

17. Zagyva mente, Milléri tó 
környezetének erdősítése 

A környezeti elemekre, az élővilágra 
valamint a táj- és településképre egyaránt 
POZITÍV HATÁSÚAK a tervezett 
módosítások. 

- - 
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18. Szandaszőlős, 442.sz. út 
menti kiskertben 
beépítésmentes sáv 
módosítása  

A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS 
SEMLEGES. - - 

19. Alcsi-sziget 
üdülőterületből 
lakóterületté történő 
átsorolása a csatornázás 
pályázati forrásból történő 
megvalósítása 
érdekében. 

A terület átsorolása, valamint a 
beépíthetőség növelése és a zöldfelületi 
fedettség csökkentése a terület 
felértékelődését jelenti. A növekvő építési 
tevékenység és az ehhez kapcsolódó 
forgalomnövekedés a környezeti elemek 
TERHELÉSÉNEK NÖVEKEDÉSÉT 
OKOZZA. Amennyiben a tervezett 
csatornázás megvalósul a felszíni és 
felszín alatti vizek terhelése valamint a 
talajszennyezés csökken.  

Csak a csatornázást 
követően legyen kiadható 
építési engedély a 
lakóterületi besorolás 
szerinti építési 
paraméterekkel. 

- 

20/a. 1911, 1910/1 valamint 
1910/2 hrsz.-ú lakótelkek 
gazdasági területbe 
történő átsorolása 

Tekintve, hogy a javasolt módosítás a 
jelenlegi állapot szerinti területhasználatot 
és beépítési adottságokat rögzíti, a 
módosítás HATÁSA SEMLEGES. 

- - 

20/b 2392-2427 hrsz.-ú telkek 
övezeti előírásainak 
módosítása 

A beépítettség növekedése és a 
zöldfelületi fedettség csökkenése miatt az 
élővilágra negatív hatás, mely azonban a 
léptékből adódóan CSEKÉLY MÉRTÉKŰ. 

-  

21. 5348 hrsz.-ú telek 
gazdasági területből 
lakóterületbe történő 
átsorolása 

A gazdasági tevékenységből adódó 
esetleges terhelések a jövőben nem 
okozhatnak problémát a területen, a 
lakókörnyezet minősége, a településkép 
várhatóan javul. A módosítás hatása 
léptékből adódóan CSEKÉLY 
MÉRTÉKBEN POZITÍV. 

- - 

22. 5033/2 hrsz.-ú telek 
területfelhasználásának 
módosítása az építési 
előírások megtartása 
mellett 

A MÓSODÍTÁS HATÁSA SEMLEGES. 

- - 

 

b) Jól azonosítható környezet-igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a környezeti 
elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének 
lehetőségeire: 
Az alábbiakban a 2014-évi és a 2015-évi módosítások hatásait kiemeltük. 
 -- a környezeti elemekre, 
 -- a környezeti elemek rendszereire, 
 -- természeti rendszerekre, élővilágra, ökoszisztémákra, 
 -- tájra, 
 -- településre, településszerkezetre és épített környezetre, építészeti és régészeti örökségre, 
 -- településökológiai viszonyaira (klíma, átszellőzés, biológiai aktivitásérték), 
 -- emberre, társadalomra. 

Levegő A forgalomvonzó létesítmények hatására lokálisan a levegőterhelés növekedése várható, 
amelynek hatásai megfelelő növénytelepítéssel csökkenthetők. 
A 2014-ben újonnan kijelölt gazdasági területeken a levegőszennyezés várhatóan nő. 

Zaj, rezgés A közlekedési hálózat változása valamelyest a közlekedésből eredő zajkibocsátás 
áthelyeződését eredményezi, becslések szerint az érzékenyebb lakóterületek terhelésének 
csökkenésével fog járni. A nyugati településrészen tervezett összeköttetések segítségével a 
teherforgalom egy része elkerülheti a belső települési területeket.  
a vasútállomás környékének rendezésével a környező lakóterületek terhelése kismértékben 
csökken. 
A 2014-ben újonnan kijelölt gazdasági területen és a közlekedési eredetű terhelés növekedése 
miatt annak környezetében a zaj- és rezgésterhelés várhatóan kismértékben nő, míg a Szandai 
rétek kerékpáros- és gyalogos hídja mely a gépjármű forgalom részleges kiváltását célozza, 
lokálisan csökkenti a terhelést. 
A tervezett beruházások megvalósításának idejére a zaj- és rezgésterhelés ármenetileg nő. 

Víz A felszíni vizek minőségére a csatornázások megvalósulása kedvezően hat. Ennek 
megvalósítása érdekében elfogadható az Alcsi-sziget üdülőterületeinek lakóterületbe történő 
átsorolása. Az erdőterületek kiterjedésének növelése, valamint a véderdősávok rendszerének 



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                2016                        VÁTERV95 
228 

 

kiterjesztése szintén kedvezően hat a vízminőségre. 
A 2014-évi módosításoknál a vasútállomás környékén kialakítandó parkolók és utak 
csapadékvíz-elvezetése és szűrése (lásd sajátos előírások) miatt a felszíni és felszín alatti 
vizek terhelése nem változik. 

Föld Termőföld-foglalással jár a rekreációs terület kialakítása, a tervezett új gazdasági területek és 
helyenként a közlekedési hálózat új elemeinek kiépítése.  
A déli gazdasági terület bővítése a gazdasági területek közé ékelődött, tervezett erdőterület 
rovására belterületet érintő változtatás. 
A volt laktanya területek hasznosítása barnamezős beruházás, termőföld vagy természeti 
terület elfoglalásával nem jár. A barnamezős területek újrahasznosításával az esetleges 
talajszennyezések megszüntetésre kerülnek A Szandaszőlősi lakóterület védelmi erdővé 
történő visszaminősítése a takarékos földhasználatot célozza. 

Élővilág, 
ökoszisztémák 

A Millér-menti tervezett beépítés várhatóan zavaró hatást fog gyakorolni az élővilágra. Tisza 
melletti szántóterület jelenleg táplálkozó és pihenőhelyül szolgál vadak és madarak számára. 
Javasolt a terület min. 50 m széles véderdősávokkal való határolása. 
Az utak feldarabolják, elszigetelik egymástól az élőhelyeket, az állatokat zavaró, veszélyeztető 
hatásuk van. A korábbi tervhez képest az M4 út nyomvonala a Holt-Zagyva értékes élővilágától 
távolabb húzódik. A nagy-forgalmú utak megfelelő átjárókkal létesítendők. 
Az erdőterületek és véderdősávok rendszerének kibővítése az élővilág szempontjából kedvező 
hatású, míg egyes biológiai aktivitásértéket csökkentő területhasználat illetve övezeti előírás 
módosítások lokálisan kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Ezeket a negatív hatások 
ellentételezésére kijelölt zöldfelületi fejlesztések hatásosan mérséklik. 

Táj A fejlesztések többsége a belterületen tervezett, a táj képében nem jelent változást, inkább 
településképi hatása lesz.  
A Milléri terület beépítése formálja a tájképet. Mivel tájképvédelmi övezetbe tartozik, az 
előírások szerint a tájbaillesztésre különös gondot kell fordítani, ám ezen előírás érvényesítése 
is szükséges. 
A vonalas infrastrukturális elemek a tájkép meghatározó részeivé válnak. 
A tervezett erdősítések tájképi hatása kedvező. 

Települési elemek, 
művi környezet 

A barnamezős területek hasznosításával, a meglévő betonkerítések elbontásával a 
településkép kedvező irányba változhat, különösen, ha az új létesítmények megfelelő 
növényállománnyal kerülnek kialakításra. 
A vasútállomás környezetének megújulása valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása 
pozitív hatással van a települési környezetre, településképre.  

Településökológia  A módosításokkal a településökológiai viszonyok a lakott területeken nem változnak 
lényegesen (biológiailag aktív felületek aránya nem változik). – A zöldfelületi javaslatok 
megvalósítása kedvező hatást gyakorolna a településökológiai viszonyokra. 

Ember, társadalom A helyi lakosság számára a lakókörnyezet jelentős mértékben nem változik (kismértékű pozitív 
és néhol negatív hatások, főként a forgalom várható áthelyeződése miatt jelentkezhetnek).  
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8.6.5 Az értékelési módszer, környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az 
alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült 
bizonytalanságok 
 

Az alkalmazott módszer szöveges értékelés, amely a szakhatóság által elfogadott tartalmi 
követelmények szerint készült, becslésekre, tapasztalatokra alapozva. A jelenlegi környezetállapot 
vizsgálatához rendelkezésre álltak bizonyos mérési adatok, valamint mérési adatok értékelései 
(Környezetállapot értékelés, KTVKTVF), azonban adatokkal alátámasztott prognózis jelen módszerrel 
nem készíthető. Az értékelés a változás tendenciáinak becslésére alkalmas. 
Felhasznált források: 

-- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási Terv 
-- Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve 

-- Környezetállapot értékelés 2008. (Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi,  Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség)  

-- Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégia 2014 
-- Szolnok Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója 2014. 
-- Szolnok MJV Környezetvédelmi Programja 
-- Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről 2008. (Vízügyi és Környezet-

védelmi Központi Igazgatóság) 
-- Lesznek-e még folyóink? – Dr. Hamar József,  
 

8.6.6 A környezeti következmények alapján a terv értékelése 
 

Nagyobb léptékű fejlesztéseket a közlekedési hálózat tekintetében irányoz elő, amelyeknek egy része 
országos elhatározás (autópálya), más része a belterület közlekedésből eredő terhelését csökkentené. 
Hátránya, hogy újabb földterület igénybevétellel jár, és néhol újabb beépítési igények megjelenését 
indukálhatja 
Pozitívum a barnamezős területek újrahasznosítására, valamint az erdőterületek növelésére való 
törekvés. Ökológiai terület közelében történő termőföld igénybevétellel jár a Milléri rekreációs terület 
kialakítása, és jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények intenzitásnövelését jelenti a Tiszaligeti 
területek átsorolása. 
 A vasútállomás környékének rendezése, a jelenleg alulhasznosított vasútterületek hasznosítása a 
települési környezet minőségére hat pozitívan.  
Kedvező hatású, hogy a településszerkezeti adottságokból kiindulva a módosítás több helyen 
intenzívebb beépítést lehetővé tevő területfelhasználási egység „visszasorolását” tűzi ki célul. 
A tervezett változtatások nyomán nem prognosztizálható a környezeti állapot jelentős változása, 
összességében a maihoz hasonló szinten marad.  
 
 

8.6.7 A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások 
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó intézkedések, javaslatok 
 

A településrendezési terv módosítása a környezeti szempontok érvényesítése, tervvel való 
összehangolása érdekében a következő javaslatokat, illetve előírásokat tartalmazza:  

-- véderdősávok kialakítása, kötelező fásítások kijelölése, 
-- előírások utak fásítására, zöldterületek védelmére vonatkozóan 
-- tájképvédelmi övezet kijelölése, tájbaillesztési kötelezettség előírása, 
-- vízvédelmi korlátozási zóna kijelölése, 
-- biológiai aktivitásérték növelése, szinten tartása, 
-- tájrendezési javaslatok megfogalmazása, 
-- természetvédelmi javaslatok megfogalmazása, 
-- a közlekedési hálózat átalakítása során szempont volt a levegő és zajvédelmi szempontból 
érzékeny területek menti túlterhelt útszakaszok terhelésének csökkentése, 
-- telken belüli meglévő zöldfelületek védelme. 

Egyéb környezetvédelmi javaslatok 
A levegőminőség megóvása, és javítása érdekében:  

-- A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, 
ólom és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül az ólom és a telítetlen szénhidrogének 
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közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. Ezért utcai zöldsávok, fasorok telepítésével, 
zöldfelületek, és szilárd burkolatú utak kialakításával csökkenthető a közlekedésből származó 
levegőszennyezés.  
-- A levegőszennyezés, porszennyezés, szmog kialakulása ellen hatékony megoldás: 
 • burkolatlan utak leburkolása, 
 • az utak rendszeres takarítása, csapadékszegény időszakban – akár télen is – locsolás, 
 • utak mentén zöldsávok kialakítása, a zöldfelületek mennyiségének növelése, 
 • zöldtetők kialakítása. 

A felszíni vizek védelme kiemelten fontos feladat. Ehhez szükséges  
-- az esetleges diffúz szennyezések feltárása, megszüntetése,  
-- a csapadékvíz és felszíni vízelvezető rendszerek megfelelő kiépítése és karbantartása, 
-- az Alcsi-Holt-Tisza megóvása, fenntartható hasznosíthatósága érdekében lépéseket kell 

tenni, 
 • meg kell valósítani a holtág rehabilitációját, 
 • elengedhetetlen a holtág menti területeken a szennyvíz-szikkasztások megszűntetése,  
 • a szervesanyag tartalmú üledék szükség szerinti kotrását el kell végezni, 
 • a parti sáv növényzetét vissza kell állítani a szűrőfunkció ellátása érdekében. 

A felszíni vizek védelmén kívül talaj- és vízbázis-védelmi szempontból is elengedhetetlen: 
-- A keletkező ipari és kommunális szennyvizet szennyvízcsatorna-hálózatba kell vezetni. 
-- Az építkezések megkezdése előtt a termőtalaj felső humuszos rétegét le kell termelni és 

megfelelően deponálni vagy felhasználási helyre szállítani szükséges, 
-- Be kell tartani a termőföldről szóló 2007. CXXIX. törvény előírásait – különös tekintettel 

annak 6. fejezetére (A talaj védelme című fejezet). 
-- A mélységi vizek utánpótlását jelentő talajvizek állapotának megóvása, javítása, figyelése 

érdekében monitoring hálózat kiépítése fontos feladat. 
-- A - növekvő mértékű - termálvízkészlet felhasználásnál takarékossági szempontokat 

betartva kell gazdálkodni. 
-- A bezárt hulladéklerakó és szennyvíziszap ürítő-hely rekultivációját el kell végezni. 
-- Rekultiválni szükséges a felhagyott felszíni anyagnyerő-helyeket. 
-- Barnamezős területen a beruházás megkezdésekor vizsgálni kell a talaj szennyezettségét. 

-- Szennyezett talaj esetén gondoskodni kell a terület teljes kármentesítéséről. 
-- A nagy burkolt felületek –pl. parkolók- zárt rendszerű csapadékelvezetésével –és szükség 

szerint annak tisztításával- meg kell előzni a talaj- és talajvíz olajos szennyeződését. 
-- Az illegális hulladéklerakásokat fel kell számolni, szankciókat kell érvényesíteni újabbak 

megjelenése ellen. 
-- A csatornahálózatra való rákötést ösztönözni kell, ahol mód van rá. Ahol nincs, ki kell 

építeni. 
 

8.6.8 Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell 
venni 
A város közigazgatási területére készítendő engedélyezési és egyéb tervek során településrendezési 
terv elhatározásait, előírásait minden esetben figyelembe kell venni. Így pl. A kijelölt fásításokat meg kell 
valósítani, létesítendő utak esetén a kétoldali zöldsávokat és fasorokat be kell építeni a tervekbe, stb.  
 

 

8.6.9 Összefoglaló 
A felülvizsgált rendezési tervek nagyobb léptékű fejlesztéseket a közlekedési hálózat tekintetében 
irányoznak elő, amelyeknek egy része országos elhatározás (autópálya), más része a belterület 
közlekedésből eredő terhelését csökkentené. Hátránya, hogy újabb földterület igénybevétellel jár, és 
néhol újabb beépítési igények megjelenését indukálhatja. 
Pozitívum a barnamezős területek újrahasznosítására való törekvés. Ökológiai terület közelében 
történő terhelésnövekedéssel és termőföld igénybevétellel jár a Milléri rekreációs terület és 
üdülőterület kialakítása. 
 
8.6.10. A 2015 évi részmódosítások környezeti hatásainak táblázatos összefoglalása 
Az értékelést a jelenlegi állapothoz képest bekövetkező változatokra értelmeztük. 
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a környezeti elemek, melyekre a 
módosítás hatással lehet 

1/1. 1/2. 2. 3. 4. 5. 6/1. 6/2. 7/a. 7/b. 8. 9. 10. 

zaj, rezgés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
levegő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
víz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
föld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
élővilág, ökoszisztémák 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
táj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
települési elemek, művi környezet +1 +1 +1 0 0 0 +1 +1 0 0 0 -1 0 
településökológia -1 -1 +1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 
ember, társadalom +2 +1 +2 0 +1 0 +1 +1 +2 +2 +1 +2 +1 

 
+2 jelentős mértékű kedvező környezeti hatásváltozás 
+1 kismértékű, kedvező környezeti hatásváltozás 
0 nincs környezeti hatásváltozás 
-1 kismértékű kedvezőtlen hatás 

 
módosítási terület és a módosítás tárgya a módosítás környezeti hatásainak összefoglaló 

értékelése 
1/1. Tiszaliget, -- 9735/2 hrsz. telkeken övezethatár, 
építési övezet módosítása 
A tiszaligeti labdarúgó stadion fejlesztéseként sor kerül új 
lelátók és klub épület építésére. Az építési előírások a 
befogadó képesség függvényében szükségessé teszik az 
építési telken belül gépjármű parkolók és autóbusz 
várakozó helyek létesítését. A jogszabályi megfelelés 
csak úgy biztosítható, ha a szomszédos 9756/1 hrsz.-ú 
ingatlanból területrész kerül átcsatolásra a 9735/2 hrsz.-ú 
ingatlanhoz. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai 
előnyösek, mert a Tiszaliget rekreációs, turisztikai intézményi 
ellátottságát javítja. A csökkenő közpark miatt a biológiai 
aktivitási értéket pótolni kell, a felülvizsgált terv keretében 

1/2. Tiszaliget, -- 9737 hrsz. telkeken övezethatár, 
építési övezet módosítása 
9737 hrsz. –en a gázállomás funkció megszűnt. A 
módosítás tárgya a zöldövezetből Vt-20-20X54 (G) építési 
övezeti átsorolás. Éttermet szeretnének létesíteni, a 
jelenlegi beépítettségi viszonyok megtartása mellett. 
Sajátos előírásként rögzítésre kerülne, hogy önálló 
lakóépület nem építhető. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai 
előnyösek, mert a Tiszaliget rekreációs, turisztikai intézményi 
ellátottságát javítja. A csökkenő közpark miatt a biológiai 
aktivitási értéket pótolni kell, a felülvizsgált terv keretében. 

2. Véső utcai sporttelep, 7355/1.2 hrsz. telkén építési 
övezeti előírások pontosítása 
A tényleges beruházási igények érvényesítése érdekében 
az építési övezeti előírások módosulnak.  

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai 
előnyösek, mind a természetes környezet állapota és minősége 
nem változik, a biológiai aktivitási érték nem csökken. 

3. Az Abonyi út, 19173/1 hrsz. telken az építési hely 
módosítása. 
Az építési telkekre vonatkozó kötelező építési vonal és 
építési hely változik. A kötelező védőfásítás a tervezett 
épület bővítés helyén elmarad. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás a természetes 
környezet állapotát és minőségét nem változtatja meg, a 
biológiai aktivitási érték nem csökken. 

4. Széchenyi krt. 8869/21, 8869/75, 8869/121 hrsz. 
telkeken az építési övezet és határok módosítása. 
Két telkek egyesítése után az ingatlanok közötti 
használaton kívüli, 8869/21 hrsz.-ú közterület (gyalogút) a 
szabályozási terven törlésre kerül, illetve az építési telkek 
különböző építési övezeti besorolása egységesítésre 
kerül. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás miatt, a természetes 
környezet állapota és minősége nem változik. 
A biológiai aktivitási érték kis mértékben változik, a gyalogos 
közterület csökkenése miatt, melynek pótlásáról a felülvizsgálat 
keretében gondoskodni lehet.   

5. Zagyvapart, Káán Károly utca és környékén a 
magastetős tetőforma előírása törlésre kerül. 
A terület nagyrészt beépült, csak néhány telek beépítetlen.  

A módosítás környezeti hatásai semlegesek. A biológiai 
aktivitási értéket nem érinti. 
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6/1. Szandai rét, teleknagyságra vonatkozó előírások 
módosítása. 
A Vi építési övezetben a min. 20 000 m2 telekterület min.  
4 000 m2-re csökkenne. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai 
előnyös lehet, mert a terület értékesítése nagyobb 
valószínűséggel lehetséges, és ezzel a közművek 
kihasználtsága növekszik, és a bevásárlóközpont funkciója 
gazdagodni fog. A biológiai aktivitási érték nem csökken. 

6/2. Szandai rét, üzemanyag töltőállomás számára 
kijelölt terültet délebbre helyezése. 
A közlekedési csomópontból elhúzásra kerül az 
üzemanyag töltőállomás. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás előnyös, mert a 
közlekedési csomópont működése kedvezőbb lesz. Az 
erdőterültek nem csökkennek. 

7/a. Széchenyi városrész 9676/1 hrsz. telek 
területfelhasználásának módosítása. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás keretében megvalósuló Szolnok-Szajol vasúti 
pályaszakasz rekonstrukciója kapcsán a létesítmények 
elhelyezéséhez szükséges területet érinti. Ev.-ből Kök.-be 
sorolás a módosítás tárgya. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai 
előnyösek, a csökkenő erdőterület miatt a biológiai aktivitási 
értéket pótolni kell. Ennek érvényesítésére a teljeskörű 
felülvizsgálat keretében kerül sor. 

7/b. Csendes utcai 7411 és 7418 hrsz. telkek 
területfelhasználásának módosítása 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás keretében megvalósuló Szolnok-Szajol vasúti 
pályaszakasz rekonstrukciója kapcsán a létesítmények 
elhelyezéséhez szükséges területet érinti. Lk.-ből Kök.-be 
sorolás a módosítás tárgya. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi hatásai 
előnyösek, a biológiai aktivitási érték lényegesen nem változik. 

8. Seregély utca 45. (8478/25 hrsz.), Thököly út 80. 
(8477/11 hrsz.) építési övezet határának módosítása. 
Két telek összevonásra kerül. Ennek kertében a Ge. 
építési övezte bővül az Lke. rovására. 

A környezeti hatásokat nézve a módosítás jelentéktelen 
hatású, a biológiai aktivitási kis mértékben csökken. Ennek 
pótlásáról telken belül gondoskodni lehet. A Ge. határon 
létesítendő fásítási kötelezettséggel. 

9. Besenyszögi út 721/5-6 hrsz. telken építési övezet 
módosítása 
Büntetés végrehajtási intézmény elhelyezésének 
lehetőségét kell biztosítani. 

Az egész tömb módosítására van szükség ahhoz, hogy a 
későbbi egyéb beruházási igények is befogadhatók legyenek. 
Ennek érdekében a G.e építési övezet Ki-be kerül átsorolásra, 
azzal, hogy kereskedelmi, szolgáltatás és büntetés végrehajtási 
funkció helyezhető el.  
Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi 
szempontból kedvező, mert munkahely teremtő hatású, a 
biológiai aktivitási nem csökken. 

10. Thököly út 90. 8528/3 hrsz. telken építési övezet 
módosítása 
A telek meglévő épület munkásszállóvá alakításának 
lehetőségét biztosítaná a módosítás.  

A mellette lévő további két telek építési övezeti átsorolására is 
szükség lesz. A munkásszálló funkció telepítését Ki besorolás 
biztosítaná, úgy, hogy megjelölésre kerülne még az egyéb nem 
környezetszennyező gazdasági funkció telepítése, azzal a 
megkötéssel, hogy egy telken belül csak az egyik rendeltetés 
alkalmazható.  
Környezeti hatásokat nézve a módosítás társadalmi 
szempontból kedvező, mert a város szálláshely kínálatát 
javítaná. A zaj és levegőszennyezési hatások csökkeni fognak. 
A biológiai aktivitási színt nem változna. 
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10. A DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI 
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1. sz. melléklet: Önkormányzati határozat a felülvizsgálat és a módosítások elindításáról 
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2. sz. melléklet: Előzetes államigazgatási vélemények táblázatos összefoglalása 
Szolnok településrendezési tervek felülvizsgálata és 2015-évi módosítása 

Címlista 
szerinti 

sorszám 

Véleményező 
szervezet meg-

nevezése 

 

A vélemény rövid összefoglalása 

 

Tervezői és főépítészi válasz 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZETEK 
A/1a JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 
Építésügyi 
Főosztály 
Építésügyi Osztály 
Állami főépítész 

-- Környezeti jelentőségére ad 
véleményt: 

- A ,módosításokat az épített 
környezet védelme szempontjából 
nem tartja jelentősnek, amely 
környezeti vizsgálat lefolytatását 
tenné szükségessé. 

- A vonatkozó eljárási szabályokra 
hívja fel a figyelmet. 

-- Mivel felülvizsgálat is történt, ezért a 
korábbi alátámasztó fejezetet kiegészítettük 
és a környezeti vizsgálatot a település 
egészén ismételten elvégeztük. A vizsgálat 
fejezetének végén a 2015 évi 
részmódosítások környezeti hatásait 
táblázatosan összefoglaltuk. 

A/1b JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi 
Főosztály 
Építésügyi Osztály 
Állami főépítész 

-- A további eljárásban részt kíván venni. 
Papír és cd dokumentációt kér. 

-- 1. TERVEZÉS 
a) Felhívja a figyelmet a 

településtervezési szerződéssel 
kapcsolatos rendelkezésekre. 

b) Felhívja a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzat az érintett 
tulajdonossal köthet 
településrendezési szerződést, a cél 
meghatározása mellett. 

c) A tervezési jogosultságokra hívja 
fel a figyelmet. 

d) A szabályozási tervet az 
ingatlannyílvántartási alaptérkép 
hiteles másolatának 
felhasználásával kell elkészíteni. Ezt 
a terveken is meg kell jelölni. 

e) Alapkövetelmények: 
- alkalmazni kell a településszerkezeti 

terv és a HÉSZ valamint a 
szabályozási tervre vonatkozó, 
követelményeket módosítás esetén 
is; 

- az alátámasztó munkarészeket 
aktualizálni kell; 

- a jelkulcsot és a fogalmakat az 
OTÉK 1. és 2. sz. melléklete szerint 
kell elkészíteni. 

f) Egyéb követelmények: 
- környezeti vizsgálat 

szükségességére vonatkozó 
véleményét külön adta meg; 

- felsorolja a biológiai aktivitásérték 
változás számítására, a kieső 
aktivitásérték pótlására vonatkozó 
tervezési szempontokat. 

-- 2. A TERRÚLETRENDEZÉSI ÉS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 
ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
a) Az OTrT átmeneti rendelkezéseit 

alkalmazni kell. 
b) A módosítási területeken túl a 

település közigazgatási területére 
kiterjedően szükséges az összhang 
vizsgálatát elvégezni. 

-- 3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
MÓDOSÍTÁSA 
a) A módosítások esetén is 

szükséges azok átvezetése a teljes 
szerkezeti terven. 

b) A településszerkezeti terv és a 
HÉSZ egyszerre történő készítése 

 

-- A követelményeket érvényesítettük. 
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esetén az egyeztetési eljárás együtt 
történhet, de a településszerkezeti 
tervet előbb kell jóváhagyni. 

c) A normatív területfelhasználás 
alapelvére hívja fel a figyelmet. 

-- 4. HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 
MÓDOSÍTÁSA 
a) A szabályozás normatív elvét 

érvényesíteni kell. 
b) A szabályozási terv módosításának 

összhangban kell lennie a 
településszerkezeti tervvel. 

c) A HÉSZ módosítás formai és 
szerkesztési jóváhagyási szabályira 
hívja fel a figyelmet. 
- a szakmai követelmények mellet a 
jogszabályszerkesztésről szókló 
rendelkezéseket is alkalmazni kell; 
- az előzetes hatásvizsgálatra 
beérkezett vélemények esetén, 
eltérő vélemények indoklását 
szerepeltetni kell az alátámasztó 
munkarészek között. 

-- 5. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSSAL, AZ 
EGYEZTETÉBE BEVONANDÓÜ 
SZERVEZETKKEL KAPCSOLATBAN 
FELSOROKÓJA A SZABÁLYOKAT. 

A/2. HM Hatósági 
Hivatal 

-- Kiemelt fontosságú honvédségi 
területekkel szomszédosak a 4 sz. 
módosítás (8554 hrsz.), a 6. sz. 
(0851/12 hrsz.), a 9. sz. (0217/11-12, 
(16-17, 19 ás a 19214 hrsz.) telkek. 

-- Az előzetes dokumentáció alapján nem 
határozhatók meg a honvédségi 
területre való hatások. Csak olyan 
módosítást támogatnak, amelyek a 
honvédelmi rendeltetésű területek 
működését nem gátolják. 

-- A honvédségi területekre a módosítások 
nincsenek hatással. 

A/3. Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási 
Hivatal 

--  a 7/a és a 7/b módosításoknál az 
övezeti átsorolást Kök jelű vasúti és 
közmű övezetbe való átsorolást 
támogatja. 

-- A többi módosításhoz nincs 
észrevétele. 

-- A további eljárásban részt kíván 
venni. Cd dokumentációt kér. 

 

A/4. JNSZ Megyei 
Rendőr-
főkapitányság 
Gazdasági 
Igazgatóság 

-- Nem kíván követelményeket 
megfogalmazni, mert határvédelmet 
nem érintenek a módosítások. 

 

A/5. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 
Hivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Osztály 

-- Nem emel kifogást. 
-- A módosítások miatt nem kell az 

örökségvédelmi hatástanulmányt és a 
régészeti fejezetet módosítani. 

-- A környezeti vizsgálat 
szükségességének megállapításában a 
Bp. Főváros Kormányhivatala az 
illetékes. 

 

A/6. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali 
Főosztálya 

-- Megállapítja, hogy a módosítások nem 
érintenek termőföldet. 

-- Tájékoztat, hogy az 1. sz. 
módosításban szereplő 9756/1 hrsz. és 
a 2. sz. módosításban szereplő 7355/1 

-- Az alaptérkép aktualizálásával módosításra 
kerültek a megnevezett hrsz.-k. 
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hrsz. megszűnt. A 4. sz. módosításban 
szereplő 8869/21 hrsz. nem létezik, 
feltehetőleg a 7355/121 hrsz.-ről van 
szó. 

-- A további eljárásban részt kíván 
venni. 

A/7 JNSZ Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

-- Az elkészült előzetes dokumentáció 
megfelel az illetékességi körtébe tartozó 
szakági, jogszabályi és egyéb 
követelmény4eknek, a felsorolt 
feltételek betartása mellett. 

 

A/8. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Műszaki 
Engedélyezési és 
Nemzeti 
Fogyasztásvédelmi 
Főosztály 

-- Felsorolja a közlekedési munkarészek 
készítésénél figyelembe veendő 
jogszabályokat és műszaki előírásokat.  

-- Kéri, hogy egyeztessenek a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatalával is. 

-- A további eljárásban részt kíván 
venni. 

-- Figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályi 
és műszaki előírásokat. 

A/9. Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Földművelési és 
Erdőgazdálkodási 
Főosztály Erdészeti 
Osztály 

--1. A rendezési tervi módosításokhoz 
feltétel nélkül hozzájárul. 

-- 2. Adatszolgáltatásként közli, hogy a 
város közigazgatási területén az erdők 
elsődleges rendeltetése szerinti 
megoszlás: 
- védelmi 847,45 ha, 
- gazdasági 310.33 ha, 
- közjóléti 162,18 ha.  
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
1321,95 ha. (térképet mellékel). 

-- 3. Környezeti hatásvizsgálat 
elkészítését nem tartja 
szükségesnek. 

-- A további eljárásban nem kíván részt 
venni. 

-- Az adatszolgáltatásokat figyelembe vettük a 
felülvizsgálat során. 

SZOLGÁLTATÓK 
SZ/1. DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft 
-- Az érintett területeken cége nem 

rendelkezik nyomvonalas távközkési 
létesítményekkel. 

-- A további egyeztetési eljárásban 
nem kíván részt venni. 

 

SZ/2.  TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Kft 

-- Általános irányelveket fogalmaz meg. 
-- A módosításokkal érintett területeken 

közép-és nagynyomásúm gázelosztó 
vezeték halad. A védőtávolságokat 
megadja. A védőtávolságokra 
vonatkozó korlátozásokat szabályozó 
jogszabályokat felsorolja. 

-- A további eljárásban részt kíván 
venni. 

-- A vonatkozó jogszabályokat és előírásokat 
figyelembe vettük a felülvizsgálat során. 

PARTNEREK 
P/1. Kengyel Község 

Polgármester 
-- Nincs kifogása 
-- A további egyeztetési eljárásban 

nem kíván részt venni. 

 

P/2. Szajol Község 
Önkormányzat 
Polgármestere 

-- A módosítások összhangban vannak a 
településrendezési terveikkel. 

-- A további egyeztetési eljárásban 
nem kíván részt venni. 

 

P/3. Rákóczifalva Város 
Önkormányzat 
Polgármestere 

-- A módosításokkal egyetért. 
-- A további egyeztetési eljárásban 

nem kíván részt venni.  

 

P/4. Besenyszög 
Község 
Polgármestere 

-- Javaslatot nem tesz. 
-- A további egyeztetési eljárásban 

részt kíván venni. 
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P/5. JNSZ Megyei 
Mérnöki Kamara 

-- ad. 1. sz. módosítás: Egyetért a 
Tiszaligeti Stadion telekalakításával. A 
parkoló sávok közé telepítendő fák, ha 
kis mértékben is, de pótolni tudják a 
kieső biológiai aktivitási értéket. 

-- ad. 2. sz. módosítás: A Véső utcai 
sporttelep övezeti módosításával 
egyetért. 

-- ad. 3. sz. módosítás: Az Abonyi u. 63. 
sz. telken az övezeti előírások 
módosításával a főépítészi vélemény 
szerint egyetért. 

-- ad. 4. sz. módosítás: Széchenyi krt. 
8869/21 hrsz. Nem tud vélemény 
mondani, mert nem látszanak az érintett 
hrsz.-ek. 

-- ad. 5. sz. módosítás: Zsálya utca 12-
14. Nem ért egyet a módosítással, mert 
a terület 90%-a magastetős megoldású. 

-- ad. 6. sz. módosítás: Szandai rét. 
Véleményt nem tud adni, mert a 
módosítási szándék nem konkrét. 

-- ad. 7/a. sz. módosítás: Széchenyi krt., 
9676/1 hrsz. Egyetért az előírások 
módosításával. 

-- ad. 7/b. sz. módosítás: Javaslatához 
pontosabb rajzi melléklet szükséges. 

-- ad. 8. sz. módosítás: Thököly út 90. Az 
átsorolással nem ért egyet, mert a 
terület jelentős részén az egyébként 
reális jelenlegi övezeti besorolást 
megváltoztatná. OTÉK alóli felmentést 
javasol. 

-- ad. 9. sz. módosítás: Besenyszögi út 
721/5-6. Egyetért az előírások 
módosításával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Az egyeztetési dokumentációban látszanak 
a hrsz.-ek. Vélemény formálható ebben a 
fázisban. 
 
-- Csak néhány telket érint a módosítás. A 
lakóterület egészének egységességét nem 
veszélyezteti. 
-- Az egyeztetési dokumentációalapján 
értékelhető a módosítás. Ez alapján vélemény 
formálható. 
 
 
 
-- Az egyeztetési dokumentációalapján 
értékelhető a módosítás. Ez alapján vélemény 
formálható. 
-- A módosítás a tulajdon csere alapján 
indokolt. Ez nem befolyásolja a lakóterület 
egészének jellegét. 
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3. sz. melléklet: Előzetes államigazgatási vélemények részletezése 
A/1a.  
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A/1b.. 
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A/2. 
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A/3. 
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A/4. 
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4. sz. melléklet: Az egyeztetési dokumentációra érkezett államigazgatási vélemények táblázatos 
összefoglalása 

Szolnok településrendezési tervek felülvizsgálata és 2015-évi módosítása 
Megjegyzés: az aláfestett szervezetek a felkérésre véleményt adtak. A nem aláfestett szervezetek a 
felkérésre a határidőn belül nem küldtek észrevételeket.  

Címlista 
szerinti 

sorszám 

Véleményező 
szervezet meg-

nevezése 

 

A vélemény rövid összefoglalása 

 

Tervezői és főépítészi válasz 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZETEK 
A/1 JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 
Építésügyi 
Főosztály 
Építésügyi Osztály 
Állami főépítész 

I. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 
VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSÁVAKL 
KAPCSOLATBAN: 
-- a) Felsorolja a figyelembe veendő 
területrendezési terveket. 
-- b) Az összhangot igazoló munkarészt 
a dokumentáció tartalmazza. 
-- c) A végső véleményét a záró 
véleményében adja meg. 
II. A TERELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK TERVEZÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN: 
-- Megadja, hogy a biológiai aktivitási 
érték számítását, mely jogszabály 
szerint kell elkészíteni. 
-- A belső címlapon helytelenül 
jóváhagyott munkarészek megnevezés 
szerepel. 
-- A Milléri módosítás külön eljárásban 
készül, azt a jóváhagyás után be kell 
építeni a felülvizsgált dokumentációba. 
-- A SZÉSZ-ben mellőzni kell a más 
jogszabályokat. 
-- A SZÉSZ bevezetésében a rendelet 
szerinti és az egyeztetésben résztvevő 
államigazgatási szerveket kell felsorolni. 
-- A SZÉSZ 207.§ át követően nem 
követi az IRM rendelet 37.§ (1) 
bekezdés előírásait. 
-- A rendelet 1. sz. mellékletében a 
SZÉSZ hivatkozások nem jók. 
-- Az Ln-21-18661 építési övezet 
magassági előírása nem felel meg az 
OTÉK-nak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Az 58. § (5) bekezdés b) pontjában 
ellentmondás van a teljes 
közművesítettség és az egyedi 
szennyvíztisztító berendezés előírás 
között. 
-- Az 55- § előírásaiban a kódok száma 
6, míg a 65-67.§ előírásiban 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- A számítás így készült 
 
 
-- Javítottuk. 
 
 
-- Jóváhagyás után a felülvizsgálat része lesz. 
 
 
-- Javítottuk a jogszabályi hivatkozások 
lábjegyzetben szerepelnek.  
-- Javítottuk. 
 
 
-- Javítottuk. 
 
 
-- A hivatkozásokat javítottuk. 
 
-- Az OTÉK 11.§ (2) bekezdése felsorolja a 
nagyvárosias lakóterülten elhelyezhető 
rendeltetésű épületeket, építményeket. A 
felsorolásban garázs nem szerepel, de 
elhelyezési kötelezettségként jelentkezik. 
Önkormányzatok felhatalmazást kaptak arra, 
hogy az egyes területfelhasználási 
egységeken belül az adottságok figyelembe 
vételével szabályozzák többek között az 
épületmagasságot. A lakótelepek egy részén 
adottság, hogy a gépkocsi elhelyezési 
kötelezettségeket, önálló hrsz. alatti telkeken 
biztosítják. Ezeken a telkeken elhelyezett 
garázsok a nagyvárosias lakóterültek 
részeként kell tekinteni. Ezért került sor ezek 
Ln építési övezeten belüli, de eltérő építési 
paraméterek meghatározására. Ezekben az 
övezetekben előírás, hogy csak garázs 
helyezhető el. 
-- Javítottuk. 
 
 
 
 
-- Javítottuk. 
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-- Az örökségvédelmi fejezetben az 
1368 hrsz. ingatlanion feltüntetett 
falusias lakóház több éve elpusztult. 
III. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSSEL 
KAPCSOLATBAN: 
-- Felülvizsgálat esetén a 
megkeresésekben nemcsak a 
módosításokra vonatkozó állásfoglalást 
kell megkérni, hanem a település 
egészére. 
-- A környezeti értékelés konkrét 
tartalmára és annak meghatározására 
az illetékes szervezeteknek ki kell 
térniük. 
-- Az alátámasztó munkarészek 212. 
oldalán tévesen szerepel, hogy ennek 
egyeztetése megtörtént. 
-- A Kormányhivatal sem kapta meg a 
tartalomra vonatkozó felkérést, ezért ezt 
e helyen adja meg: 
Megadja a módszertant, az elemzés 
tartalmát, a javaslatokra vonatkozó 
követelményeket. A vizsgálat 
készítésére jogosult tervezőt meg kell 
nevezni, és alá kell írnia a vizsgálatokat. 
A kidolgozót tájékoztatási kötelezettség 
terheli. 
A döntésről és annak indoklását a 
Kormányhivatalnak meg kell küldeni.  

-- Töröltük. 
 

 
A dokumentáció bevezetésében utaltunk arra, 
hogy a jelen felülvizsgálat nem tartalmi 
elemek felülvizsgálatát jelenti, csupán a 
jogszabályi változások miatt szükséges 
átszerkesztéseket tartalmazza. 
Az előzetes véleménykérő levélhez melléklet 
közgyűlési határozat is ezt a szándékot 
közvetítette. 
A 2014-ben készült ITS, valamint annak 
következményeit tartalmazó 
településrendezési tervi felülvizsgálat, már az 
elmúlt évben megtörtént. Ennek részeként a 
hatásvizsgálattal kapcsolatos eljárások is a 
település teljes közigazgatási területére 
vonatkoztak. Ezért a jelen dokumentációban a 
hatásvizsgálatot, csak a részmódosítások 
alapján egészítettük ki. A 2014 évi terv 
hatásvizsgálatát változatlanul szerepeltettük. 
A környezeti hatásvizsgálat és 
környezetvédelmi javaslat 8.6.4 fejezete a 
település egészére vonatkozó hatásokat 
összegezi. 
A fejezetet külön is alá írja a készítő 
(egyébként a felzetlapon az aláírás 
megtörtént). 

A/2. HM Hatósági 
Hivatal 

-- A SZÉSZ nem tartalmazza a 
14/2015.(III.27.) önk. rendlettel 
elfogadott 72/A § előírásait (Mk3). Kéri 
pótolni.  

-- Kéri a SZÉSZ-be az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat módosítása 
miatt az alábbi előírást bevenni: 
„(6) Tűzveszélyes és 
robbanásveszélyes osztályba tartozó 
anyagok tárolására szolgáló közepes 
vagy magas kockázatba-egységbe 
sorolt, valamint állandó emberi 
tartózkodásra alkalmas épület, 
építmény nem létesíthető” 

-- Az alátámasztó munkarészek 183 
oldalán a légi közlekedés fejezetben 
pontosítást kér: 
„Szolnokon működik a Magyar 
Honvédség 86. Szolnok Helikopter 
Bázis.” 

-- Pótoltuk. 
 
 
 
-- Kiegészítettük a SZÉSZ-t lábjegyzetként, 
mivel ez az előírás nem az önkormányzat 
kompetenciájába tartozik, azaz nem a 
testületnek kell elfogadnia. Ugyanakkor 
célszerű felhívni rá a figyelmet. 
 
 
 
 
 
-- Javítottuk. 

A/3. Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási 
Hivatal 

-- Az előzetes véleményét fenntartja. 
-- Észrevételt nem tesz, támogatja a 

módosítások elfogadását. 

 

A/4. JNSZ Megyei 
Rendőr-
főkapitányság 
Gazdasági 
Igazgatóság 

-- Egyeztetési szakterülete a 
határvédelem. Határvédelmi szakasz 
nincs Szolnokon, ezért nem fogalmaz 
meg követelményt. 

 

A/5. Forster Gyula 
Nemzeti 
Örökséggazdál-
kodási és 
Vagyongazdál-
kodási Központ  

 



SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA 
 

JÓVÁHAGYANDÓ DOKUMENTÁCIÓ                                                                                                                2015                        VÁTERV95 
268 

 

Címlista 
szerinti 

sorszám 

Véleményező 
szervezet meg-

nevezése 

 

A vélemény rövid összefoglalása 

 

Tervezői és főépítészi válasz 

A/6. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali 
Főosztálya 

-- Megállapítja, hogy a módosításokkal 
nem érintettek az Tfvt, törvény hatálya 
alá tartozó termőföldek. Kifogást nem 
emel. 

 

A/7a JNSZ Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
igazgatója 

-- A dokumentáció megfelel a 
hatáskörébe, illetve tevékenységi 
körébe tartozó szakmai, ágazati 
jogszabályoknak és egyéb 
követelményeknek 

 

A/7b JNSZ Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Hatósági Osztály 

-- 1. A mentett oldal lábvonalától mért 110 
m-es védőtávolság kijelölése 
szükséges. 

-- 2-3. E terülteken végzendő építési 
munkálatoknál és a talaj megbontásával 
járó tevékenység esetén ki kell kérni a 
KÖTIVIZIG véleményét. Az építkezések 
csak a szakfelügyelet hozzájárulásával 
végezhetők. 

-- 4. A beépítésre szánt terülteken a 
csapadékvizek biztonságos elvezetését 
meg kell tervezni.  

-- 5. Figyelembe kell venni a felszíni vizek 
védelméről és a felszíni vizek minőségi 
védelméről és annak védelmi 
szabályairól szóló kormányrendeletet. 

-- 6. Az igazgatóságának neve 
KÖTIVIZIG. 

-- 7. A vízgazdálkodási társulatok 
megszűntek, a tevékenységi kört a 
KÖTIVIZIG vette át. 

-- A módosítások vízbázis védelmi 
területet nem érintenek. 

-- A módosítások megvalósítása során 
kizáró ok várhatóan nem merül fel. 

-- A dokumentációban így szerepel. 
 
 
-- Az előírásokban így szerepel. 
 
 
 
 
 
A közművesítés mértékét a SZÉSZ 
szabályozza. 
 
-- Előírásokban szerepel. 
 
 
 
-- Javítottuk. 
 
-- Javítottuk. 

A/8. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Műszaki 
Engedélyezési és 
Nemzeti 
Fogyasztásvédelmi 
Főosztály 

-- 1. A Tiszaliget sporttelep bővítésénél 
tervezett parkolókat az útügyi műszaki 
előírások figyelembevételével kéri 
megtervezni. A bővítésnél figyelembe 
kell venni a terület nagy 
szintkülönbségét, és azt, hogy a 
bővítendő parkolók útcsatlakozása csak 
a Tiszaliget sétány felöl, történhet. 

-- 2. A Véső utcai sportterület 
módosítással érintett területein a telkek 
közúti kapcsolatát biztosítani kell. 

-- 3. A Szandai réteken tervezett 
üzemanyag-töltőállomás területének 
áttelepítése ütközik a 402. sz. főúton 
található buszmegállóhoz vezető 
gyalogjárdával. 
Kéri a kijelölt terület csomóponti 
kialakítását részletesebben 
megvizsgálni és kidolgoznia műszaki 
előírások és a közútkezelő előírásainak 
figyelembe vételével. A tervezett 
területről csak a Felsőszandai rétre 
lehetséges bejárót kialakítani és olyan 
műszaki megoldásokat kell alkalmazni, 
melyekkel a meglévő csomópont 
zavartalanságát és a teleken belül a 
gépjárművek megfordulásának 
lehetőségé biztosítani lehet. Ezeknek a 
szempontoknak megfelelően kéri az 
üzemanyag-töltőállomás helyének 
felülvizsgálatát. 

-- A parkolók műszaki megtervezése 
megtörtént. Az engedélyezés során kell a 
követelményeket teljesíteni. A szabályozási 
terv biztosítja ezek érvényesíthetőségét. 
 
 
 
 
-- A szabályozási terv biztosítja a közúti 
kapcsolatokat. 
 
-- Az üzemanyag-töltőállomást javasoljuk 
áthelyezni délebbre a 19611/3 hrsz. 
szemétudvartól délre. Így az nem érinti a 
gyalogjárdát és a töltőállomás megközelítését 
szolgáló közlekedési csomópont korszerűen 
kialakítható. A csomópont ábrázolása a 
szabályozási tervlap jelkulcsa értemében nem 
szükséges. 
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-- 4. A Besenyszögi út menti telkek 
módosításánál a meglévő bekötő út 
műszaki paramétereit felül kell vizsgálni. 
Ennek során figyelembe kell venni a 
vasút és az országos közút közelségét. 
-- 5. A Thököly út 90. telket érintő 
módosításánál figyelembe kell venni, 
hogy a 8528/5 hrsz. útnak kell 
biztosítania a 8528/3 hrsz. telek közúti 
csatlakozását. Az út szabályozási 
szélességének meghatározását a 
hatályos jogszabályok szerint kell 
meghatározni. 

-- A módosítás nem érinti az úthálózatot. Ez a 
terület korábban gazdasági területben volt, a 
módosítással különleges területbe került. A 
módosítás indoka közben megszűnt, mert 
nem épül Szolnokon börtönépület.  
-- A 8528/3 hrsz. telken csak a rendeltetés 
megváltoztatásának lehetőségét teremti meg 
a módosítás. A telek megközelítését az 
érintettek közötti megállapodás alapján, 
magánúton keresztül kell biztosítani. Eddig is 
a telek tulajdonosok közötti megállapodás 
szerint történt az épületek megközelítése. 

A/9. Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Földművelési és 
Erdőgazdálkodási 
Főosztály Erdészeti 
Osztály 

 

A/10 Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság 

-- Megállapítja, hogy készült hírközlési 
szakági munkarész. 

 

A/11 Hortobágyi Nemzeti  
Park Igazgatósága 

-- Észrevételt nem tesz. 
-- A környezeti hatásvizsgálathoz és 

környezetvédelmi javaslathoz 
megjegyzést nem fűz. 

 

A/12 JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főosztály 

-- A 8.6.3 fejezet hulladékgazdálkodással 
foglalkozó része értékelhetetlen, mert 
nem veszi figyelembe a 2015. május 5-
n kelt levelük mellékletében küldött (cd) 
adatokat. 

-- A környezeti vizsgálat vízvédelmi 
fejezetében szereplő adatokat nem a 
2015. május 5.- levelük melléklete 
szerint készült. 

-- Természet és tájvédelmi, levegő és 
zajvédelmi, valamint földtani közeg 
védelmi szempontokból nem emel 
kifogást. A 8.6. fejezet módosítását nem 
tartja szükségesnek. 

-- Felhívja a figyelmet, hogy a hivatala 
vízminőség-védelmi hatáskörrel nem 
rendelkezik. A hatáskört az illetékes 
katasztrófavédelem és a vízügyi 
igazgatóság gyakorolja. 
 

-- A levél mellékletét nem kaptuk meg. Amint 
rendelkezésünkre áll javítani fogjuk az 
adatokat. 
 
 
 
-- A levél mellékletét pótlólag megkaptuk, a 
vízvédelmi adatokat a környezeti vizsgálat 
fejezetébe beépítettük 

A/13. Nemzeti 
Környezetügyi 
Intézet 

 

SZOLGÁLTATÓK 
SZ/1. DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft 
 

SZ/2.  TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Kft 

 

SZ/3a Közép Tisza-vidéki 
Vízügyi 
Igazgatóság 2015. 
jun.17. 

-- A Szandai rét területévek kapcsolatban 
észrevétele, hogy a csapadékvíz 
elvezetés jelenleg nem megoldott.  A 
Sárnyakfoki csatornába a 
csapadékvizek csak a szivattyútelep 
fejlesztése esetén vezethetők. 

-- Megadja a mértékadó árvízszintet. 
-- Mellékeli a nagyvizi meder 

lehatárolását és a vízminőség-védelmi 
területeket és a Pálfai féle belvíz 
veszélyeztetettségi területeket. 

-- A közmű alátámasztó munkarészt 
kiegészítettük a feltétellel. 
 
 
 
 
-- Figyelembe vettük. 
-- Figyelembe vettük. 
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SZ/3b Közép Tisza-vidéki 
Vízügyi 
Igazgatóság 2015. 
november 6. 

-- Előzetes véleményét nem találta a 
dokumentációba. Ezért csatolta a 
korábbi állásfoglalását (2015. jun. 17-i 
levele) 

-- Vizi-közművekkel kapcsolatos 
véleménye: 
- általános követelményekre hívja fel a 
figyelmet 
- a fejlesztéseknél meg kell keresni a 
Víz –és Csatornaművek koncesszió Zrt. 
hozzájárulását. 

-- Felszín alatti vízgazdálkodással 
kapcsolatos véleménye: 
- az 1. sz. módosítás területén 
helyezkedik el egy termálkút (9735 
hrsz.). Jelenleg még nem rendelkezik 
védőidom kijelölő határozattal. 
-- a 2. sz. módosítás területén termálkút 
helyezkedik el (7355/1 hrsz.), mely 
rendelkezik védőidom kijelöléssel. 
Figyelembe kell venni a vonatkozó 
korlátozási előírásokat. Mellékeli a 
védőidomokat lehatároló térképet. 

-- Árvízvédelemmel kapcsolatos 
véleménye: 
- a módosítások nem sértenek 
árvízvédelmi és folyószabályozási 
érdekeket. 
- szövegjavításokat kér a 23, 36,446-
447 oldalakon, valamint SZÉSZ-ben, a 
KÖTIVIZIG megnevezésben.  

-- Egyéb észrevétele: 
- a 6. sz. módosításhoz a 2015 júniusi 
levelében írtakat ismétli meg. 

-- Nem kaptuk meg, de most szerepeltetjük a 
dokumentációban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Felhívtuk a figyelmet rá. 
 
 
 
-- A korlátozásokat a vonatkozó tervlapokon 
feltüntettük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- a szövegjavításokat átvezettük. 
 
 
 
--. Figyelembe vettük. 
 

SZ/4 Magyar Telekom 
Nyrt. Hozzáférési 
hálózat és 
szolgáltatás 
menedzsment 
igazgatóság 
Passzív 
hálózatfejlesztési 
központ 

-- Általános irányelveket fogalmaz meg: 
- övezetmódosítással érintett terülteken, 
ha nyomvonalas létesítménye található, 
kéri, hogy az önkormányzat járuljon 
hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez; 
- amennyiben a tervezett útba 
nyomvonalas hálózata, vagy 
létesítménye esik, kéri a távközlési 
nyomvonal kiváltását. A kiváltáshoz 
szükséges költségek fedezetét kéri 
biztosítani; 

-- A dokumentációt cd formában kéri. 

-- A megvalósítás során kell a felsorolt 
irányelveket értékelni. 

SZ/5. Víz- és 
Csatornamű 
Koncesszió Zrt. 

 

SZ/6. E-ON Zrt.   

SZ/7. TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Kft. 

-- Általános irányelveket fogalmaz meg. 
-- Megadja a gázelosztó vezetékek 

biztonsági övezeteit és az azokra 
vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

-- A módosításokat nem kifogásolja. 

 

SZ/8. UPC Magyarország 
Kft. 

 

SZ/9. Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. JNSZ 
Megyei 
Igazgatóság 

-- Nem kifogásolja a módosításokat. 
-- Felhívja a figyelmet azokra a témákra, 

amelyek esetében szervezetének 
hozzájárulását be kell szerezni. 

-- A közlekedési fejezetben kéri feltüntetni 
a 402 sz. főutat. (2011-ben a 4625 sz. 
Szolnok-Kiskunfélegyháza összekötő út 
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szolnoki átkelési szakasz 402 sz. 
besorolást kapott). 

PARTNEREK 
P/1. Besenyszög 

Község 
Polgármestere 

-- Kifogást nem emel.  

P/2. JNSZ Megyei 
Mérnöki Kamara 

-- Véleményüket a korábbiak szerint 
fenntartja. 

-- A 445. oldalon lévő mennyiségeket, 
dimenziókat kéri javítani (a szivattyú 
telepe 1, m3/s vízszállító képességű, az 
Alcsi Holt-Tisza tározó képessége 4,5 
Em3) 

 
 
-- Korrigáltuk a szöveget az észrevételek 
szerint. 

P/3 Tószeg Község 
Jegyzője 

-- A község elfogadott településrendezési 
terveit a módosítások nem sértik. 

 

P/4 Abony Város 
Önkormányzata 

-- A dokumentáció nem tartalmaz olyan 
módosításokat, amelyek hatással 
lennének a város közigazgatási 
területére. 

-- Tájékoztat, hogy szándékukban áll a 
településfejlesztési koncepció és a 
területrendezési tervek felülvizsgálata. 

-- A szomszédos területek 
településrendezési jeleit zárójelbe kell 
tenni, hogy ne keveredjenek a szolnoki 
szabályozás jeleivel. 

 

P/5 JNSZ Megyei 
Önkormányzata 

-- A nagysebességű vasútvonal 
ábrázolása szükséges 

-- A kiegészítéssel a településrendezési 
tervek és a területrendezési tervek 
összhangja biztosított. 

 

P/6 JNSZ Megyei 
Építészek 
Kamarája 

 

P/7. Nemzeti 
Agrárgazdasági 
Kamara 

 

P/8. JNSZ Megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara 

 

P/9. Építési Hatóság 
Szolnok 
Polgármesteri 
Hivatal 

 

P/10. Városüzemeltetési 
Osztály 
Szolnok 
Polgármesteri 
Hivatal 

 

 
Összegezve, megállapítható, hogy a beérkezett vélemények alapján, eltérő vélemények 
hiányában a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás 
lefolytatása nem szükséges. 
 
2015. 11. 19.  
  

…………………. 
Pataki Ferenc  
városi főépítész 

…………… 
Molnár Attila 
vezető 
településrendezési 

…………
olnár Attila
zető 
epülésrendedeededeeddedddeededeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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5. sz. melléklet: Az egyeztetési dokumentációra érkezett államigazgatási vélemények részletezése 
A/1 
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7. sz. melléklet: Az egyeztetési dokumentációra érkezett államigazgatási véleményekre adott 
válaszok testületi elfogadása 
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8. sz. melléklet: Az állami főépítész záróvéleménye 
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