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E rendelet alkalmazásában:   

 

1. Rendezett telek: rendezettnek tekinthető egy telek, ha a Szabályozási Tervekben 
előírt telekalakítási eljárást (közterület céljára való területlejegyzés stb.) 
maradéktalanul elvégezték, s azt végrehajtották (kerítésáthelyezés, épületbontás, 
stb.) 

2. Kialakult telek: a település területén azon tömbbe tartozó telek, ahol a tömb 
felosztása már megtörtént, a tömbben található telkek tovább nem oszthatók.. Telekhatár-
korrekció a K jel mellett zárójelben jelölt mértékig lehetséges. Amennyiben a K jel mellett 
zárójelben szám nem található, úgy a telekalakítást telekegyesítésen kívül nem végezhető. 

3. Nyúlványos (nyeles telek): olyan telek, mely telekmegosztás során jön létre, úgy hogy 
a megosztást követően kialakul egy, a közterülettel továbbra is homlokvonalával 
kapcsolódó telek (visszamaradó telek) és egy „hátsó” telek (nyeles telek), mely a 
közterülethez mindössze egy, min. 3 m széles teleknyúlvánnyal kapcsolódik. 

4. Telekalakítási terv: A 85/2000. (XI.8) FVM rendelet alapján készítendő terv, legalább 
tömb nagyságú területre. (lásd fogalommagyarázat) 

A telekalakítás csak meglévő, vagy szabályozási terv szerint tervezett szabályozási 
vonal (meglévő, tervezett) figyelembe vételével készülhet. Ha a telekalakítási terv 
készítése során közterülethatár módosítása is szükségessé válik, úgy  szabályozási 
tervet kell készíteni. 

5. Telektömb: A telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben 
más beépítésre nem szánt terület határolt. ( Építési tv. 2.§, 25. pont.) 

A tömb határait jelentheti tehát a közterületi határ (meglévő szabályozási vonal), a 
belterülethatár, az igazgatási határ, valamint beépítésre nem szánt terület határa is. 

6. Beépítettség:  a bruttó földszinti alapterület és a telekterület hányadosa 
7. Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó 

vonalak. 
8. Építési hely (telek beépíthető része): az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti 

építési határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen - a védőtávolságok 
megtartásával - az övezeti előirások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) 
elhelyezhető(k). 

9. Építési vonal: az a hely, ahová az épület homlokvonala kerül, az előkertre vonatkozó 
előírások betartásával. 

10. Főépület: fő rendeltetés szerinti funkciójú épület. 

11. Melléképület: fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület. 

12. Házikert: a lakótelek szabályozási tervben kertként szabályozott, be nem építhető 
része, amelyen elsődlegesen a saját ellátást szolgáló kerti növények (zöldségfélék, gyümölcs, 
szőlő) és az állatok takarmányául szolgáló növények (pl. kukorica) termeszthetők, illetve a 
lakók pihenését szolgáló díszkert alakítható ki. 

13. Tanya: a település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és 
állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára 
létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá 
tartozó föld együttese. 

14. Birtokközpont: A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható 
ki. (Mezőgazdasági birtoktest: egy mezőgazdasági birtokközponthoz tartozó, attól – a 
közigazgatási egységtől függetlenül – legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az 
ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett és azonos családi 
mezőgazdasági vállalkozás tagjainak tulajdonában álló termőföldterületek és a működéshez 
szükséges üzemi és lakó építmények elhelyezésére szolgáló kivett területek összessége.) A 
birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után 
számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont). 



15. Nem jelentős zavaró hatás: minden olyan tevékenységből fakadó hatás, mely a 
környezetét kevésbé zavarja zajjal, bűzzel, környezetszennyező kibocsátással, pl.: 
- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és  a 
személyzet számára szolgáló lakások, 

- igazgatási, egyéb irodaépület, 
- parkolóház, üzemanyagtöltő, 
- sportépítmény 
- egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épület, 
- egyéb közösségi szórakoztató épület. 

16. Jelentős zavaró hatás: különlegesen veszélyes (pl: tűz-, robbanás-, fertőző-
veszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó tevékenységből eredő hatás 

17. Közpark: 1 ha- nál nagyobb területű közcélú zöldterület 
18. Közkert: 1ha- nál kisebb területű közcélú zöldterület 

19. Jó mezőgazdálkodási gyakorlat: célja a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, 
csökkentése oly módon, hogy biztosítani lehessen a növények optimális tápanyagellátását, 
valamint a talajok termékenységének fenntartását, ugyanakkor be kell tartani a trágyázásra, 
trágyakezelésre, erózióvédelemre, öntözésre vonatkozó előírásokat. 
20. Tájképvédelmi-tájesztétikai szakvélemény: Okleveles tájépítészmérnök által 
készített dokumentáció, mely szakmai szempontok értékelése alapján megállapítja, hogy az 
adott meglévő, vagy tervezett objektum tájesztétikai-tájképvédelmi szempontok alapján a 
tájban megtartható, illetve elhelyezhető-e. Amennyiben az objektum megtartható, a 
szakvéleménynek megalapozott szakmai szempontok alapján meg kell határozni, hogy 
milyen beavatkozások szükségesek a tájba illesztéshez, illetve a kedvezőtlen hatások milyen 
módon csökkenthetők. 

Az értékelés, tájba illesztés fő szempontjai: 
Helykiválasztás, formaválasztás, színválasztás, anyaghasználat, növényalkalmazás 
stb. 

21. Rekultivációs terv: hulladéklerakók, tájsebek környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő felszámolására, tájba illesztésére és további hasznosítására vonatkozó 
dokumentáció, amelyet a területileg illetékes hatóságok számára kell benyújtani. 

 


