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Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 
2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérQl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérQl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökrQl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrQl 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, Kiskunhalas Város igazgatási 
területével határos települések önkormányzatai és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 
továbbá a Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel 
kapcsolatos feladataival összefüggQ partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017.(V.26.) 
önkormányzati rendelet szerint a társadalmi egyeztetésbe bevont Partnerek, valamint 
Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 
kikérésével, a következQket rendeli el: 

 
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet hatálya és alkalmazása 

 
1. § Kiskunhalas közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelmérQl 

szóló törvény (továbbiakban: Étv.), szerinti építési tevékenységet folytatni a mindenkor 
hatályos jogszabályok, különösen az Étv., az országos településrendezési és építési 
követelményekrQl szóló kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrQl, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrQl szóló kormányrendelet 
(továbbiakban: Elj.) elQírásai, továbbá a Kiskunhalas településképének védelmérQl szóló helyi 
rendelet (továbbiakban: TKR) szerint, valamint e rendeletben és ennek  

a) 1. mellékletét képezQ Sz-1 jelq, a város igazgatási területére vonatkozó szabályozási 
tervben (továbbiakban: Sz-1 terv),  

b) 2. mellékletét képezQ Sz-2 jelq, az Sz-1 terven >Sz-2 terv hatályos területe=-ként 
lehatárolt településrészen hatályos szabályozási tervben (továbbiakban: Sz-2 terv), 

c) 3. mellékletét képezQ Sz-3 jelq, az Sz-1 terven >Sz-3 terv hatályos területe=-ként 
lehatárolt településrészen hatályos szabályozási tervben (továbbiakban: Sz-3 terv), 

d) 4. mellékletét képezQ, a beépítésre szánt építési övezetek kódjeleit kifejtQ táblázatban, 
e) 5. mellékletét képezQ, a beépítésre szánt építési övezetek részletes elQírásait tartalmazó 

táblázatban, 
f) 6. mellékletét képezQ, a beépítésre nem szánt övezetek elQírásait tartalmazó táblázatban, 
g) 7. mellékletét képezQ, az állattartó építmények védQtávolságait tartalmazó táblázatban, 
h) 8. mellékletében szereplQ tervezett útmintakeresztszelvényekben 
foglaltak szerint megengedett. 
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i)1 9. mellékletében lehatárolt Bács-Kiskun Megyei Területrendezési tervi >Együtt élQ 
négy város= és >Kötöttpályás gazdasági terület= azonos kiterjedésq övezetek 
szabályaiban, 

j)2 10. mellékletében lehatárolt Bács-Kiskun Megyei Területrendezési tervi >Általános 
turisztikai fejlesztési terület= és >Gyógyhelyek és gyógyfürdQk= azonos kiterjedésq 
övezetek szabályaiban,  

k)3 11. mellékletében lehatárolt Bács-Kiskun Megyei Területrendezési tervi 

>Napelempark elhelyezésére szolgáló különleges övezet= szabályaiban 
2. ÉrtelmezQ rendelkezések 

 
2. § E rendelet alkalmazásában  
1. Állatkifutó: a telek más részétQl állattartás céljára bármilyen, az állatok átjutását 

megakadályozó megoldással leválasztott terület. 
2. Épület legmagasabb pontja: OTÉK szerint értelmezett. 
3. FQépület: épületnek minQsülQ fQépítmény. 
4. HulladékgyqjtQ udvar: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló országos rendelkezésekben meghatározott telephely. 
5. Nagytestq állat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, strucc. 
6. Szélkerék-magasság: a szélkerék lapátjának forgása során súrolt terület legfelsQ pontja 

és a terepszint közötti távolság. 
7.4  
8.5 Telken belüli csapadékvíz-tárolás: közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy 

közcélú ellátása hiányában, a telek 30 %-ot meghaladó beépítettsége esetén, a 30 % fölötti 
beépítettségre értelmezve, a beépített terület minden megkezdett 10 m2-ére számítva 0,3 m3 
hasznos térfogatú zárt csapadékvíz-tároló (ciszterna, záportó, vagy mobil tároló) létesítése, 
biztosítása; a hasznos térfogat kialakítása 5,0 m3-ig kötelezQen elQírt, 5,0 m3 számított érték 
felett ajánlott. 

 
3. Közterület alakítására vonatkozó elQírások 

 
3. §  (1) A közterület kiterjedését a szabályozási tervek ábrázolásának megfelelQen, a 

következQk szerint kell megállapítani: 
a)  A meglévQ közterülethatár és a szabályozási vonal (jelmagyarázat A1. pont) közötti 

terület (tervezett közterület) szabályozási tervre bejegyzett szélességi mérete megmutatja, hogy 
a közlekedés és közmqellátás fejlesztésére milyen szélességq közterületsávot vagy 3 a 
megvalósítás közbensQ lépéseként 3 közforgalom elQl el nem zárt magánutat kell kialakítani. 

b) A szabályozási szélesség (jelmagyarázat A2. pont) bejelölt értéke megmutatja, hogy 
milyen minimális szélességq közterületet kell a közlekedés és közmqvezetékek számára 
biztosítani.  

c) Amely közterületre a tervlap nem tartalmaz elQírt szélességi értéket, ott a meglévQ 
közlekedési és közmq területsáv szélessége nem csökkenthetQ. 

 
1 Az 1. § i) pontját a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 
2 Az 1. § j) pontját a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 
3 Az 1. § k) pontját a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 
4 A 2. § 7. pontját a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2021. december 26-tól 
5 A 2. § 8. pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021. december 26-tól 
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(2) Tervezett közterületként szabályozott telekrészen 
a) meglévQ építményrészben értéknövelQ építési tevékenység nem végezhetQ, 
b) új építmény csak a közterületre vonatkozó szabályok szerint létesíthetQ, 
c) közterület felQl kerítés csak a szabályozási vonalon létesíthetQ, 
d) új közmqbekötés a szabályozási vonal, mint közterületi telekhatár figyelembevételével 

létesítendQ. 
(3)  Közterületen új épület a szabályozási terven bejegyzett építési helyen, vagy érvényes 

közterület-alakítási terv alapján helyezhetQ el. Az épületmagasság, ha szabályozási terv 
másként nem rendeli, nem haladhatja meg a 6,5 m-t. 

(4) Közterületi közmqvek földmunkával és burkolatbontással járó karbantartása és 
fejlesztése során  

a) a szabályozási tervekben szereplQ helyi jelentQségq védett természeti érték 
(jelmagyarázat C4.3.3 pont) és helyi jelentQségq természetvédelmi oltalomra javasolt fa, fasor 
(jelmagyarázat C4.3.4 pont) megtartandó, a lombkorona terepre levetített területén belül csak 
kézi földmunka végezhetQ, 

b) érvényes közterület-alakítási tervnek való megfelelés biztosítandó, 
c) a szabályozási tervekben elQírt gyalogút (jelmagyarázat B2.4. pont), kerékpárút 

(jelmagyarázat B2.5 pont) keresztmetszeti helye megtervezendQ és figyelembe veendQ, 
d) nyomvonalas létesítményhez új oszlopsor csak a TKR szerint, vagy érvényes közterület-

alakítási terv alapján létesíthetQ, 
e) az utcai zöldsáv felületminQség alapján, a területek biológiai aktivitásértékének 

számításáról szóló, mindenkor hatályos országos jogszabály szerint számított biológiai 
aktivitásértéke nem csökkenhet. 

(5) Közterület zöldsávjait táj- vagy kertépítészmérnök által készített kiviteli terv, vagy 
közterület-alakítási terv alapján kell rendezni.   

 
4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó elQírások 

 
4. § (1) Háztartási méretq kiserQmqnek számító szélkerék a tájképvédelmi terület 

(jelmagyarázat C4.2.9 pont) és a helyi jelentQségq védett természeti érték (jelmagyarázat C4.3.3 
pont) területe kivételével  

a) az Sz-2 terv hatályos területén belül legfeljebb 10 m szélkerék-magassággal, 
b) az Sz-3 terv hatályos területén belül legfeljebb 15 m szélkerék-magassággal,  
c) az a) és b) bekezdésben foglalt területen kívül magassági korlátozás nélkül  
elhelyezhetQ. 
(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók részére elQírt lefedettség biztosításához és az 

elQfizetQk ellátásához szükséges infrastruktúra kiépítéséhez szükséges létesítés kivételével nem 
helyezhetQ el mikrohullámú telefon adótorony lakó-, vegyes és üdülQ-övezetben.  

 
5. Környezetvédelmi elQírások 

 
5. § (1) beépítésre nem szánt övezetekben és az építési övezetekben az üzemi és szabadidQs 

létesítménytQl az építési kivitelezési tevékenységbQl és a közlekedésbQl származó zaj terhelési 
határértékei a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mindenkor 
hatályos országos érvényq jogszabályok szerint állapítandók meg. A zajtól védendQ területek 
kategóriába való besorolása megegyezik az e rendelet szerinti övezeti, építési övezeti 
besorolással. 

(2) Az Országos TisztifQorvosi Hivatal KEF-185-4/2016 számú határozata engedélyezte a 
>Halasthermál gyógyhely= megnevezés használatát, a gyógyhely területét és védQövezetét 
kijelölte. A szabályozási terv gyógyhely határa (jelmagyarázat C7.9 pont) és gyógyhely 
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védQterületének határa (jelmagyarázat C7.10 pont) jellel ábrázolja a kijelölt határvonalakat. A 
gyógyhely területén csak olyan tevékenység építményei helyezhetQk el, melyek a gyógyhely 
minQsítés megtartásához szükséges környezetminQséget nem veszélyeztetik. 

(3) HulladékgyqjtQ udvar csak gazdasági építési övezetben, hulladékkezelQ, -lerakó 
különleges építési övezetben, és mezQgazdasági üzemi különleges építési övezetben helyezhetQ 
el. 

(4) Az igazgatási területen véglegesen nem helyezhetQ el veszélyes hulladék. 
(5) Állattartó épület, állatkifutó, trágyatároló  
a) nem helyezhetQ el településközponti (Vt), intézményi (Vi), nagyvárosias lakó (Ln), 

valamint egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló különleges (Eü) övezetben,  
b) nagytestq állat tartására nem létesíthetQ a kisvárosias lakó (Lk) területen. 
(6)  Állattartó építmények telepítési feltételeit a 7. melléklet szabályozza.  

 
6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó elQírások  

 
6. §  (1) A szabályozási terveken jelölt belvízzel veszélyeztetett terület (jelmagyarázat C5.10 

pont) belvízzel erQsen, vagy közepesen veszélyeztetett, ezért új lakóépület huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiségeinek padlószintjét a telek elQtti járda-, vagy útburkolat, ezek 
hiányában a csatlakozó rendezett terep szintjéhez képest legalább 60 cm-rel magasabbra kell 
építeni. 

(2)6 Az Sz-1 terven jelölt országos vízminQség-védelmi terület (jelmagyarázat C5.21 pont) a 
felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi 
mqvek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása miatt országos védelem alatt áll, ezért 
területén belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre 
kerülQ szennyezett vizek esetében gondoskodni kell róla, hogy a szennyezQ komponensek ne 
rontsák a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotát. Azon szennyezQ komponenseket, 
amelyek rontanák az aktuális vízállapotot, csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a 
vizekbe. A területen potenciálisan vízszennyezQ építmény nem helyezhetQ el. 

(3) A >V= vízgazdálkodási övezetbe tartozó csatornák, tavak és víztározók partvonalától 
számított 100 m-en belül  

a) a szennyvízszikkasztás, trágyatárolás 3 minden oldalon zárt tárolóban való 
trágyaelhelyezés kivételével 3 tilos; 

b) nem helyezhetQ el bqz kibocsátással járó, környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy 
egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység építménye. 

(4) A védQterület, védQtávolság, védQsáv határa (jelmagyarázat C5.17) jellel lehatárolt 
területeken belül a külön jogszabály szerinti korlátozások érvényesek, továbbá  

a) a szennyvíztisztítómq 300 m-es, a regionális hulladéklerakó 500 m-es, a zsanai 
fúróiszap-lerakat 500 m-es és a nagylétszámú állattartó-telep hatósági határozatban 
megállapított 209 m-es védQterületén belül lakóépület, oktatási, egyészségügyi, szociális és 
igazgatási célú épület nem létesíthetQ, meglévQ lakóépület új, önálló lakást nem eredményezQ 
átalakítása, illetve legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történQ bQvítése az elQírt beépítettség 
mértékéig megengedett; 

b) a földgáz-fáklyák biztonsági és zajvédelmi területén belül épület kizárólag a 
földgázszállítási tevékenység céljára létesíthetQ. 

(5) Az alábbiakban felsorolt közmqvek korlátozásai a mindenkori vonatkozó szakági 
jogszabályok szerint veendQk figyelembe:  

a) villamosenergia átviteli hálózat (jelmagyarázat C6.5) 
b) villamosenergia fQelosztó hálózat (jelmagyarázat C6.7) 

 
6 A 6. § (2) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021. december 26-tól 
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c) nagynyomású földgázszállító vezeték (biztonsági sávval) (jelmagyarázat C6.10) 
d) CH-ipari biztonsági, illetve szolgalmi jogú terület határa (jelmagyarázat C6.17) 

 
7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos elQírások (tilalmak, telekalakítás, 

településrendezési kötelezések) 
 

7. §7 (1) Közjóléti erdQ megvalósítása érdekében az Sz-2 terven építési tilalom területének 
határa (jelmagyarázat C7.3 pont) jellel ábrázolt 6403/1-10 helyrajzi számú (Határ utca 2-20. 
házszámú) telkeken építési tilalom érvényesül. 

(2) Szabályozási vonallal leszabályozott, építési tilalommal nem terhelt építési telek 
leszabályozás szerinti telekalakítása akkor is megengedett, s az így létrejövQ telek akkor is 
beépíthetQ, ha területe az övezetben elQírt teleknagyságot nem éri el. 

(3) Az önkormányzatot elQvásárlási jog illeti meg a szabályozási tervben elQvásárlási joggal 
érintett terület határa (jelmagyarázat C7.5 pont) jellel megkülönböztetett, az a) 3h) pontokban 
felsorolt ingatlanokon, az ott megjelölt településrendezési célok alapján. Az elQvásárlási jog 
megszqnik a megosztással keletkezQ olyan telkeken, amelyeket a megjelölt településrendezési 
cél nem érint. Önkormányzatot illetQ elQvásárlási joggal érintett területek: 
a) Sóstó partja mentén kijelölt Zkp, Ek és V jelq beépítésre nem szánt övezetek kialakítására 

a 6374/5; 6375/9; 6393; helyrajzi számú telkek. 
b) Dong-ér menti Ek közjóléti erdQ kialakítására a 6398/2,3; 6403/1,2,3,6,7,8,9,12,13; 

helyrajzi számú telkek. 
c) Dong-ér mentén kijelölt, belterületi és zárkerti fekvésq, beépítésre nem szánt rendeltetésq 

területek Dong-ér völgyi út (KÖu) és zöldsáv (Zkp, Ev) kialakítására a 2395; 2439- 2441; 
2679-2684; 2686/5; 2687-2692; 2695; 2697-2702; 2704-2709; 2711-2718; 2720; 2735-
2747; 2749; 2751; 2752; 2754-2759; 2761; 2762; 2764-2766; 2768/3; 2769; 2771-2773; 
2776; 2781-2783; 2786; 2787;41934-41944; helyrajzi számú telkek. 

d) Belterületen kijelölt Sp jelq terület kiegészítésére a 630/3; 2396; helyrajzi számú telek. 
e) Zártkerti fekvésq területen kijelölt záportó (V) kialakítására a 41487; 41788; 41789; 

41501; helyrajzi számú telkek. 
f) Református ÚjtemetQ bQvítésére és védQerdQje céljára kijelölt T és Ev jelq területek 

kialakítására a 3023; 3026; 3027; 3030; 6215; helyrajzi számú telkek 
g) 53-as számú fQút keleti elkerülQ szakaszát képezQ KÖu jelq terület megvalósítására a 

6449/48-54; 6449/56; helyrajzi számú telkek. 
h) Bibó István Gimnázium melletti Vt jelq településközpont vegyes területen 

intézményfejlesztés céljára a 2605/4 helyrajzi számú telek. 

(4) Az Sz-2 terven beépítési kötelezettséggel érintett terület határa (jelmagyarázat C7.6 pont) 
jellel lehatárolt területen beépítési kötelezettség érvényesül. 
a) A beépítési hiány pótlása céljából beépítésre kötelezett a 131/1; 208/10,11; 514; 4640; 

helyrajzi számú telek. 
b) Az a) pontban foglalt beépítési kötelezettség teljesítése mindaddig nem kötelezQ, amíg a 

tulajdonos és a helyi önkormányzat közötti megállapodás keretében a telek közcélú 
parkolásra van használva. 

(5) Bontás hiányában helyrehozatalra kötelezettek az épületek a következQ esetekben: 
a) homlokzati falazat 30 %-nál nagyobb vakolat-, vagy burkolathiánya 

 
7 A 7. § a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 
4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021. december 26-tól 
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b) bádogos szerkezetek 30 %-bál nagyobb rozsdásodottsága 
c) nyílászárók 30 %-nál nagyobb felületkezelési hiánya 
d) ereszcsatornák a csatornaelemek csatlakozásánál nem zárnak, így a közterületre folyatják 

a vizet 
e) tetQfedések, kémények anyaga 30 %-nál nagyobb mértékben károsodott  

(6) A beültetési kötelezettséggel érintett terület határa (jelmagyarázat C7.8 pont) jellel 
megkülönböztetett terület beültetését 150 m2-enként legalább 40 db cserjével, 150 m2-enként 
legalább 1 db fával, és a lombbal nem fedett felületeken gyeppel kell biztosítani.  

 
8. Közmqvek elQírásai  

 
(1) Részleges közmqellátottságot kell biztosítani az Ln, Vt, Vi, Eü, Sp, Fü és Kr jelq építési 

övezetekben. 
(2) Hiányos közmqellátottságot kell biztosítani az Lk és az Lf jelq lakóövezetekben, a 

gazdasági (Gksz, Gip és Gá jelq) építési övezetekben, az Üü és Üh jelq üdülQövezetekben, az 
Sz és a Vm jelq különleges építési övezetben, valamint a Hull és a Közl jelq, belterületi fekvésq 
különleges építési övezetekben.  

(3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplQ építési övezetekben telken belüli csapadékvíz-tárolás 
biztosítandó. 

(4) Az (1)-(2) bekezdésben nem szereplQ esetekben a közmqellátásra az OTÉK általános, a 
telek beépítésének feltételeire vonatkozó elQírásaiban szereplQ követelmények érvényesek. 

 
 
 
 

9. Építés, telekhasználat általános szabályai  
 

9. § (1)8 Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat. Több 
övezetbe vagy építési övezetbe sorolt telek esetén az övezetre vagy építési övezetre 
meghatározott paraméterek a telek vagy építési telek érintett övezeti, építési övezeti részére 
számítandók. Ebben az esetben az övezethatár telekhatárnak tekintendQ, és az építési hely ennek 
figyelembevételével állapítandó meg. A különbözQ övezetbe vagy építési övezetbe tartozó telek 
vagy építési telek telekalakítása nem kell, hogy lekövesse az övezethatárt.  
(1a)9 Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási 
terv szerinti kialakítása akkor is megengedett, s az így létrejövQ 
a) telek vagy építési telek akkor is beépíthetQ, ha a területe és alakja az övezetben vagy 

építési övezetben elQírt méreteknek nem felel meg, telekhatár-rendezés esetén ez a 
szabály akkor is alkalmazható, ha a telket vagy építési telket nem érinti szabályozási 
vonal vagy övezethatár, de a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az 
építésügyi elQírásoknak jobban megfelelnek, 

b) telken vagy építési telken jogszerqen álló épület felújítható, korszerqsíthetQ, 
átalakítható, az építési helyen belül bQvíthetQ akkor is, ha a fenti telekalakítás után az 
elQ-, oldal- és hátsókert mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti 
elQírásoknak,  

c) telken vagy építési telken jogszerqen álló épület felújítható, korszerqsíthetQ, átalakítható 
akkor is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után meghaladja. 

 
8 A 9. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III.26.) 
önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. március 27-tQl 
9 A 9. § (1a) bekezdését a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III.26.) 
önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2022. március 27-tQl 
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(2) Terepszint alatti építmény országos, vagy helyi védettségq épület telkén és a Vt, Vi jelq 

vegyes övezetekben korlátozás nélkül elhelyezhetQ, egyéb építési telkeken 3 a közmqvek és 
építményeik kivételével 3 az építési helyen belül, annak egész területén megengedett. 
Beépítésre nem szánt területen az egyébként a telekre megengedett beépítettségi mérték 
érvényes a terepszint alatt építményekre is. 

(3) A kialakítható telek legkisebb területére vonatkozó elQírás csak telekalakítás során 
kötelezQ, a már kialakult építési telkek, melyek nem állnak építési tilalom alatt, a méretüktQl 
függetlenül beépíthetQk, ha egyéb építési szabályok teljesülnek. 

(4) Az elQírt épületmagassági határértékeket nem teljesítQ, a korábbi jogszabályok szerint 
létesített meglévQ épület épületmagassága csak a határértékek teljesülésének irányába 
változtatható. 

(5)10 A helyi jelentQségq védett természeti érték (jelmagyarázat C4.3.3 pont) és helyi 
jelentQségq természetvédelmi oltalomra javasolt fa, fasor (jelmagyarázat C4.3.4 pont) jellel 
megkülönböztetett fák megmaradása biztosítandó a törzs középpontjától mért 5 m sugarú körön 
belül esQ építési hely felhasználása során, az épület visszahúzásával, vagy alacsonyabb 
épülettömeggel. 

(6) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerq használatához 
szükséges személygépkocsi elhelyezésre vonatkozó elQírások: 

a) Az OTÉK elQírásainak keretein belül az elQírt mennyiség a felére csökkenthetQ a 
gépjármq várakozóhelyek építésérQl és megváltásáról szóló helyi rendeletnek megfelelQen, az 
abban lehatárolt területen belül. 

b) Közterületen mqködQ vendéglátóegység, vagy fogyasztótérrel a közterületre 
idQszakosan kitelepülQ vendéglátóegység közterületi parkolóhely-biztosítása egyéb 
jogszabályok keretei között a gépjármq várakozóhelyek építésérQl és megváltásáról szóló helyi 
rendelet szerint történjen. 

c)11  Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás, és üdülQ önálló 
rendeltetési egysége után. 

(7) A szabályozási terven ábrázolt távközlési sugárzási sávokon belül magassági korlátozás 
érvényesítendQ. 

 
 

10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint 
követelményei 

 
10. § Kiskunhalas Város az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Az elégséges védelmi 

szint követelményei: 
a) Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítási 

módja a lakosság körében elsQsorban közérdekq közlemény közzétételével, valamint a 
lakossági riasztó rendszer eszközeivel, elektronikus hírközléssel, hangosbemondóval, 
hírvivQvel és falragaszokkal. 

b) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapított alábbi veszélyeztetQ 
tényezQknek megfelelQen elsQsorban elzárkóztatás, szükség esetén kitelepítés: 

ba) belvíz 
bb) rendkívüli idQjárás 
bc) más létesítmény (ipari, mezQgazdasági) általi veszélyeztetQ hatás, veszélyes anyag 

 
10 A 9. § (5) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. december 26-tól 
11 A 9. § (6) bekezdés c) pontját a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 
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szabadba kerülésének kockázata 
bd) veszélyes áruk szállítása 
be) jelentQs forgalom 
bf) nagy kiterjedésq tqz 
c) Felkészítés: 
ca) a lakosság 3 évente történQ aktív tájékoztatása, 
cb) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhetQ információs 

anyagok biztosításával, 
cc) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az 

annak megfelelQ magatartási szabályokra. 
d) Védekezés: 
da) különleges felszerelések és kiképzett szakértQk (önkéntes mentQszervezetek) 

bevonásának tervezése és begyakoroltatása, 
db) a kockázatbecslésnek megfelelQen a polgári védelmi szakalegységek megalakítása, 
dc) a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése 

és begyakoroltatása. 
e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 

 
 

II. Fejezet 
RÉSZLETES ÖVEZETI ELQÍRÁSOK 

 
11. Beépítésre szánt építési övezetek elQírásai 

 
11. § (1) Építési övezetek elQírásait a szabályozási tervek állapítják meg a 

jelmagyarázatuknak megfelelQen, kódjelekkel. A kódjelek kifejtése a 4. mellékletben is 
szerepel. 

(2) Az építési helyen belül több épület is elhelyezhetQ, ha a TKR nem korlátozza. 
(3) Beépítési módra vonatkozó helyi szabályok: 
a) Ha a telken a korábban érvényes jogszabályok szerint kialakult, meglévQ beépítési mód 

nem felel meg az övezeti elQírásnak, és az elQírás szerinti beépítési mód nem érvényesíthetQ, 
akkor a meglévQ épület bQvítése során a telken és a szomszédos telkeken kialakult állapothoz 
illeszkedQ beépítési mód is alkalmazható. 

b) Ha a telek építési helyét érinti a helyi jelentQségq természetvédelmi oltalomra javasolt 
fa, fasor (jelmagyarázat C4.3.4 pont) faegyedei körüli védQzóna a 9. § (5) bekezdés szerint, 
akkor a vonatkozó elQírásokat is figyelembe kell venni a telek beépítésekor. 

c) Oldalhatáron álló építési helyen belül szabadon álló épület-elhelyezés csak a legalább 
14,0 m átlagszélességq telken megengedett.  

d) Ikres építési helyen belül szabadon álló beépítési mód csak akkor megengedett, ha a 
telekhatáron nem marad takaratlan tqzfal. 

e)12 >0= kódjelq zártsorú, sajátos hézagos beépítési mód esetében a zártsorú beépítésben 
kötelezQ hézagokat ír elQ a szabályozási tervben ábrázolt építési hely, mely hézagokra az OTÉK 
oldalkertre vonatkozó szabályait kell alkalmazni az OTÉK 35. § (9) bekezdése szerinti építési 
határvonalon kívülre esQ épületrészek esetén. A szomszédos telek kötelezQ beépítési hézagával 
érintkezQ oldalhatár esetén az oldalhatáron álló épület eresze a terepcsatlakozás felett legalább 

 
12 A 11. § (3) bekezdés e) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdés e) pontja a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § 
(1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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2 m magasságban és legfeljebb 0,5 m-re a szomszédos ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját 
telekre való visszavezetésével. 

(4) ElQ-, oldal- és hátsókert helyi elQírásai: 
a) Az elQkert mérete lakó- üdülQ- és településközponti építési övezetben 3 ha a 

szabályozási terv másként nem rendeli 3 a telkek 50%-át meghaladó mértékben beépített 
telektömb esetén az adott utca mentén jellemzQen kialakult mérethez igazodjon, a telkek 50%-
án vagy ennél alacsonyabb hányadban beépített telektömb esetén 5,0 m mérettel alakítandó ki.  

b) Gazdasági és különleges építési övezetben 3 ha szabályozási terv másként nem rendeli 
3 a telkek 50%-át meghaladó mértékben beépített telektömb esetén az adott utca mentén 
jellemzQen kialakult mérethez igazodjon, egyébként legalább 5,0 m elQkert alakítható ki, de 
portaépület, mérlegház az utcavonalon is létesíthetQ.  

c) Oldalkert legkisebb mérete 3 ha szabályozási terv másként nem jelöli 3 az országos 
elQírások szerint állapítandó meg. Tqzvédelmi, valamint épületkarbantartási okból az 
oldalkertnek az oldalhatártól mért 1,5 m széles, a szomszédos telken álló épülettel határos 
sávján belül a közmq-becsatlakozási mqtárgyak kivételével nem létesíthetQ építmény.  

d) 13A hátsókert legkisebb mérete 3 ha szabályozási terv másként nem jelöli 3 minimum 6 
m, de legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagassági érték fele. 

e) A szabályozási tervben hátsókert kötelezQ mérete (jelmagyarázat B1.10 pont) jellel 
megállapított hátsókertben az OTÉK szerint a hátsókertben elhelyezhetQ épületek nem 
létesíthetQk.  

f)14 A hátsó telekhatáron, vagy ahhoz 1,5 m-nél közelebb álló épülethatároló fal 
nyílásmentesen, a hátsó telekhatáron álló fal pedig tqzfalként alakítandó ki; a hátsó telekhatártól 
1,5 méternél közelebb esQ épületszerkezet vagy a tqzfal lemagasabb pontja lakóövezetben nem 
haladhatja meg a szomszédos telek terepcsatlakozásához viszonyított 4,5 m-t, kivéve, ha a 
szomszédos telek hátsó telekhatárán ettQl magasabb, az építési jogszabályok szerint 
szabályosan kialakított és az ingatlannyilvántartásban szereplQ épület tqzfala áll, ekkor a 
csatlakozó tqzfal legmagasabb pontja maximum a szomszédos telek hátsó telekhatárán álló 
tqzfal legmagasabb pontjával megegyezQ lehet. A legmagasabb pont meghatározásánál a 
kémény és szellQzQ, valamint tartozékaik figyelmen kívül hagyandók.  

(5) KötelezQ építési vonal (jelmagyarázat B1.7 pont) elQírásai: 
a) 15A szabályozási terven jelölt kötelezQ építési vonalra, ha több építési vonal van jelölve, 

akkor ezek közül valamelyikre az elsQként létesülQ fQépületnek a határoló fala legalább 50 %-
ával rá kell épülnie, a számításba az építési vonaltól legalább 6 m-re lévQ oldalszárny határoló 
falát nem kell bevonni. Az építési vonalon álló homlokzati fal felületébe beszámítandó egy 
legfeljebb 1,80 m szélességq szabad nyílás, személybejáró. 

b) Szabályozási tervi jelölés hiányában, a lakó-, üdülQ- és településközponti övezet telkén 
elsQként létesülQ fQépületre vonatkozóan a telek homlokvonalához legközelebb esQ építési 
határvonal tekintendQ kötelezQ építési vonalnak, melyre az a) pontban foglalt elQírás 
alkalmazandó, kivéve az utcavonalra nem merQleges (a 90o-tól legalább 10o-kal eltérQ állású) 
oldalhatáron történQ épületelhelyezést, amikor csak az épület egy sarokpontjának kell 
kötelezQen az építési vonalon állnia. 

 
13 A 11. § (4) bekezdés d) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III.26.) 
önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. március 27-tQl 
14 A 11. § (4) bekezdés f) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (4) bekezdés f) pontja a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § 
(2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
15 A 11. § (5) bekezdés a) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) 
önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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c) Az >L= alakú építési vonal által kijelölt sarokra az épület sarokpontjának kötelezQen rá 
kell épülnie, az építési helynek az >L= betq közterület felQli szára pedig az a) pont szerinti 
építési vonalnak tekintendQ. 

(6) Telekalakítás elQírásai 
a) A kialakítható telek legkisebb területére vonatkozó elQírás csak telekalakítás során 

kötelezQ, a már kialakult építési telkek a méretüktQl függetlenül beépíthetQk, ha tilalommal nem 
terheltek és egyéb építési szabályok teljesülnek. 

b) Nyúlványos telek a vonatkozó egyéb jogszabálynak megfelelQen bármely építési 
övezetben létesíthetQ. 

(7) Megengedett legnagyobb beépítettség és legkisebb zöldfelület helyi elQírásai: 
a) A zöldfelületbe nem számítható be a gyephézagos burkolat és a parkolóhely számításnál 

figyelembe vett parkolóhely területe. 
b) Lakó- és településközpont övezetekben a két- vagy több oldalról közúttal határolt telken 

az övezetben megengedett beépítettség mértékét 10 %-ponttal megnövelve, de legfeljebb az 
OTÉK-ban megengedett maximális értékig kell alkalmazni. 

c) Az építési telken legalább az országos jogszabály szerinti legkisebb zöldfelületet kell 
biztosítani.  

d) 16Lk övezetekben a lakást is tartalmazó épületek esetében a telek zöldfelülete nem lehet 
kisebb 80 m2/lakás értéknél.  

(8) Megengedett épületmagasság (Ém) helyi elQírásai: 
a) Építmény megengedett legnagyobb épületmagassága a beépíthetQ telekterület 30 %-án 

legfeljebb 25,0 m épületmagasságig, további 20 %-án legfeljebb 15,0 m épületmagasságig 
növelhetQ, ha az elhelyezendQ funkcióhoz feltétlenül szükséges, 

aa) kereskedelmi szolgáltató, ipari, általános gazdasági, vagy különleges mezQgazdasági 
üzemi övezetben gyártás-, raktározás- vagy feldolgozás-technológiai okból, 

ab) hitéleti vagy sportépítmény jellegébQl adódóan, 
ac) csúszda, kilátó esetében. 
b) Az elQírt legkisebb épületmagassági érték betartása kizárólag lakó- és településközpont 

vegyes övezetekben, a telken elsQként létesülQ fQépület esetében kötelezQ.  
c) Az Lk kisvárosias lakóövezet telkén megvalósuló második és további épület esetében 

az épületmagasság nem lehet nagyobb 4,0 m-nél, kivéve az építési helynek a közterület vagy 
magánút felQli határán elhelyezett épületeket. 

 
12. Nagyvárosias lakóövezet (Ln) részletes elQírásai 

 
12. § (1) Az Ln övezet sajátos elQírásai: 
a) Az övezetben nem helyezhetQ el önkiszolgáló autómosó, folyadék- és gáztároló, 

állattartó épület, állatkifutó. 
b) MeglévQ gépjármqtároló helyiség rendeltetése nem változtatható meg. 
(2) Az Ln* alövezet telkén fqtQmq, valamint kereskedelmi, szolgáltató vagy 

gépjármqtárolási célú építmények helyezhetQk el. 
 

13. Kisvárosias lakóövezet (Lk) részletes elQírásai 
 

13. § (1)17 Az övezetben nem helyezhetQ el gáztároló, új önálló üzemanyagtöltQ, új 
önkiszolgáló autómosó. Személygépjármq-tároló meglévQ, vagy tervezett lakófunkció nélkül, 

 
16 A 11. § (7) bekezdés d) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III.26.) 
önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. március 27-tQl 
17 A 13. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021. december 26-tól 
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fQépületként történQ elhelyezése esetén a bruttó alapterület minden megkezdett 20 m2-ére 
számítva legalább 80 m2 zöldfelületet kell létesíteni a telken. 

(2) Az Lk* alövezet telkén gépjármqtárolási célú építmények helyezhetQk el. 
 

14. Falusias lakóövezet (Lf) részletes elQírásai 
 

14. § (1) Az övezetben nem helyezhetQ el új önálló üzemanyagtöltQ, új sírkQkészítési célú 
épület. 

(2) Az építési telek 10 %-ot meghaladó mértékq beépítettsége akkor megengedett, ha az 
ivóvíz közüzemi vagy közcélú ellátással biztosított. 

(3) A mezQ- és erdQgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerq használatát nem zavaró 
gazdasági tevékenységi célra csak olyan építmények telepíthetQk az övezetben, melyek 
technológiájához tartozó légszennyezQ forrás(ok) számításokkal igazolt hatásterülete a 
telekhatáron belül marad. 

(4) A bejelentéshez kötött, faiparral, bútoriparral és lakatos iparral kapcsolatos 
tevékenységek céljára történQ építményelhelyezés esetén szakértQ által készített zajvédelmi 
szakvéleménnyel elQzetesen igazolni kell a zajvédelmi követelmények teljesülését. 

 
15. Településközpont övezet (Vt) részletes elQírásai 

 
15. § Az övezetben nem helyezhetQ el önkiszolgáló autómosó, ömlesztett anyag-, folyadék- 

és gáztároló, állattartó épület, állatkifutó. 
 

16. Intézményi övezet (Vi) részletes elQírásai 
 

16. § (1) Az övezetben nem helyezhetQ el önkiszolgáló autómosó, ömlesztett anyag-, 
folyadék- és gáztároló, állattartó épület, állatkifutó. 

(2) Önálló lakóépület nem helyezhetQ el, lakás a telken lévQ épületek összes 
szintterületének legfeljebb 10 %-án létesíthetQ. 

 
17. Kereskedelmi szolgáltató övezet (Gksz) részletes elQírásai 

 
17. § (1) Az övezetben gazdasági (gyártási, raktározási, szolgáltatási) és 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzése csak azzal a feltétellel megengedett, ha a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori 
jogszabály szerint 

a) nem környezeti hatásvizsgálat köteles és egységes környezethasználati engedélyhez 
sem kötött;  

b) elQzetes vizsgálat köteles, de a környezetvédelmi hatósági eljárásban megállapításra 
kerül, hogy a tevékenységnek nincs jelentQs környezeti hatása. 

(2) 18Az övezet telkének lakótelekkel közös határán nyílásmentes épületnek, vagy zárt 
kerítésnek kell állnia, a telek zöldfelületének legalább negyedrészét a zárt kerítés mellett kell 
biztosítani. 

(3) A Gksz* alövezetben az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérQen kizárólag a 
szabályozási tervben az övezetre bejegyzett sajátos kereskedelmi vagy szolgáltató rendeltetés 
1 db épülete helyezhetQ el. 

 
18. Ipari övezet (Gipz, Gipe) részletes elQírásai 

 
18 A 17. § (2) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) 
önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 



12 
 

 
18. § (1) Az OTÉK alkalmazása szempontjából a Gipz jelq övezet környezetre jelentQs 

hatást gyakorló területnek, a Gipe jelq övezet egyéb területnek minQsül.  
(2) Gipe jelq egyéb iparterületen olyan ipari gazdasági és hulladékgazdálkodási 

tevékenység építményei helyezhetQk el, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint nem 
környezeti hatásvizsgálat köteles és nem egységes környezethasználati engedély köteles. Az 
övezetben hulladékgazdálkodási tevékenység esetén a hatályos jogszabályokban definiált, 
számításokkal igazolt hatásterület nem terjedhet túl az övezet határán.  

(3) Saját tevékenységbQl származó szennyvíz kezelésére szennyvíztisztító telep a Gipz vagy 
Gipe övezetek külterületi fekvésq telkén elhelyezhetQ. 

(4) Bqz kibocsátásával járó környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek építményei 
csak a Gipz övezet külterületi fekvésq telkein helyezhetQk el. 

 
19. Általános gazdasági övezet (Gá) részletes elQírásai 

 
19. § (1) Az övezetben hulladékgazdálkodási tevékenység végzése csak azzal a feltétellel 

megengedett, ha a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint 

a) nem környezeti hatásvizsgálat köteles és egységes környezethasználati engedélyhez 
nem kötött;  

b) elQzetes vizsgálat köteles, de a környezetvédelmi hatósági eljárásban megállapításra 
kerül, hogy a tevékenységnek nincs jelentQs környezeti hatása. 

(2) Az övezetben nem helyezhetQk el bqz kibocsátásával járó környezeti hatásvizsgálat 
köteles, vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek építményei. 

(3) Szálláshely szolgáltatás kizárólag munkásszállás céljára helyezhetQ el. 
 

20. Hétvégi házas üdülQövezet (Üh) részletes elQírásai 
 

20. § (1)19 A hétvégi házas üdülQövezetben önálló üzemanyagtöltQ nem helyezhetQ el. 
(2) Az Üh* jelq övezetben a rendeltetéssel összhangban lévQ kereskedelemi-, szolgáltató-, 

vendéglátó-építmények, az idegenforgalom céljára szolgáló állattartó és -bemutató építmények, 
valamint a kempingezéshez szükséges építmények is elhelyezhetQk.  

(3) Közüzemi ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hiányában a telken legfeljebb bruttó 25 
m2 alapterületq, egy építményszintq (földszintes, alápincézetlen, vagy csak pinceszintbQl, 
illetve alagsorból álló), nem beépített tetQterq, 3,5 m-nél nem nagyobb épületmagasságú 
gazdasági épület helyezhetQ el. 

 
21. Beépítésre szánt különleges építési övezetek (Eü, Sp, Hull, Közl,  

Km, Fü, Kt, Me, Kr, Sz, Vm) részletes elQírásai 
 

21. § (1) Az Eü jelq egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló különleges építési övezetben 
a kórház építményei, parkoló, parkolóház, mélygarázs, valamint a gyógyászathoz kapcsolódó 
igazgatási, oktatási, szociális, kereskedelmi, szolgáltató épületek és a mqködéshez szükséges 
kiszolgáló épületek helyezhetQk el. 

(2) Az Sp jelq nagy kiterjedésq sportolási célú különleges építési övezetben közhasználatú, 
vagy közhasználat elQl elzárt sportpályák és kapcsolódó építményei (öltözQ-, szállás-, 
vendéglátó, karbantartó épület, lelátó, edzQtermek), a kulturális és a közösségi szórakoztató 

 
19 A 20. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) 
önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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tevékenység, valamint a közösségi rendezvényszervezés létesítményei, valamint egy gondnoki 
lakás elhelyezésére szolgál. 

(3) A Hull jelq hulladékkezelQ, -lerakó különleges építési övezetben az egyéb 
engedélyekben rögzített hulladékkezelQ, -lerakó rendeltetéshez szükséges építmények, az 
alaprendeltetéshez szükséges szociális- és kiszolgáló létesítmények, valamint a rekultivációt 
szolgáló építmények helyezhetQk el. 

(4) A Közl jelq különleges építési övezetben (OTÉK szerinti megnevezés: közlekedéshez 
kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül 
elhelyezésre, valamint a repülQtér) a közúti közlekedés és szállítmányozás kiszolgáló 
építményei (jármqtároló, -javító, -karbantartó, -vizsgatelep, raktár), a közúti közlekedésben 
résztvevQket kiszolgáló kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenység létesítményei, 
valamint jármqkereskedés helyezhetQ el. 

(5) A Km jelq mezQgazdasági üzemi különleges építési övezetben a növénytermesztés, az 
állattartás és állattenyésztés, a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék 
feldolgozására, tárolására és árusítására, a mezQgazdasági gépek tárolására és javítására 
szolgáló építmények, lakóépületek, valamint 

a) a környezetre jelentQs hatást nem gyakorló ipari, kereskedelmi, szolgáltató, 
hulladékgazdálkodási, 

b) lovasturisztikai,  
c) vendéglátó,  
d) szállás jellegq,  
e) az övezetben dolgozókat kiszolgáló 

tevékenység és építményei helyezhetQk el. 
(6) A Fü jelq, fürdQ és strand különleges építési övezetben a fürdQ, a strand, a strandhoz 

kapcsolódó kemping mqködéséhez szükséges építmények, valamint a szabadidQ eltöltését, s a 
turizmust szolgáló 

1. üdülQházak, 
2. oktatási, egészségügyi és szociális épület, 
közösségi szórakoztató épület, 
3. vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
4. rendeltetési egységenként legfeljebb 200 m2 hasznos alapterületq kereskedelmi és 

szolgáltató épület, 
5. gondnoki lakás, 
6. sportépítmények, 
7. növény-bemutatóház, 
8. állat-bemutatóház 

helyezhetQk el. 
(7) A Kt tanyasi turizmus és intézmény különleges építési övezetben a külterületen élQk 

ellátásához szorosan kapcsolódó, vagy turisztikai célú kulturális, mqvelQdési, sport-, oktatási, 
egészségügyi, szociális, egyházi, vendéglátó és kereskedelmi tevékenység építményei, szállás 
jellegq épület, kutyapanzió, valamint egy db, 300 m2-nél nem nagyobb lakás és kiszolgáló 
építményei helyezhetQk el. 

(8) Az Me jelq állatmenhely különleges építési övezet területén gazdátlan állatok 
elhelyezése és gondozása végezhetQ és az ezt szolgáló épületek helyezhetQk el. 

(9) A Kr jelq rendvédelmi különleges építési övezet a rend- és határvédelem, valamint a 
büntetésvégrehajtás építményeinek elhelyezésére szolgál, ezen kívül megengedett  

a) a környezetre jelentQs hatást nem gyakorló, a fogvatartottak által végzett ipari, 
kereskedelmi, szolgáltató, hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása és építményeinek 
elhelyezése; 

b) 5 MW-nál nem nagyobb teljesítményq fotovoltaikus erQmq elhelyezése és mqködtetése.  
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(10) Az Sz jelq szociális célú különleges építési övezetben a város szociális ellátásához 
kapcsolódó szállás-, oktatási-, és egészségügyi épületek, valamint a kiszolgáló építmények 
helyezhetQk el. 

(11) A Vm jelq vízmq és szennyvíztisztítómq különleges építési övezetben az adott 
rendeltetéshez kapcsolódó létesítmények, valamint, a vízmq telkein, az ivóvízadó kutak és azok 
belsQ védQterülete helyezhetQk el.  

 
22. Beépítésre nem szánt övezetek elQírásai  

 
22. § (1) A beépítésre nem szánt övezetek kötelezQ paramétereit a 6. mellékletben szereplQ 

táblázat adja meg. 
(2) 1,0 hektárnál nem nagyobb homok- vagy agyagbánya egyéb jogszabályban elQírt 

engedélyezési eljárás keretében, az országos ökológiai hálózat (jelmagyarázat C4.2.6; C4.2.7; 
C4.2.8 pont) és a tájképvédelmi terület (jelmagyarázat C4.2.9 pont) által nem érintett Mk, Mz 
vagy Má jelq mezQgazdasági övezetben létesíthetQ. 

 
23. Közlekedési és közmqterület (KÖu, KÖk) 

  
23. § (1) Az átmenQ forgalmat bonyolító alábbi utak és egyéb létesítmények területe KÖu 

jelq közúti közlekedési és közmqövezetnek minQsül: 
a) 53-as számú Solt-Tompa országos másodrendq fQút 
b) 5309 jelq Kiskunhalas-Kecel országos mellékút 
c) 5402 jelq Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza országos mellékút 
d) 5406 jelq Tázlár-Pirtó országos mellékút 
e) 5408 jelq Szeged-Kiskunhalas országos mellékút  
f) 5412 jelq Kiskunhalas-Csávoly országos mellékút  
g) 54311 jelq országos mellékút 
h) települési gyqjtQutak 
i) jelentQs közcélú parkolók 
j) autóbusz-pályaudvar. 
(2) A más (nem közúti közlekedési és közmq-) rendeltetésq területen nyilvántartott és 

tervezett közutak a szabályozási tervben településszerkezeti szerepkörrel nem rendelkezQ közút 
(jelmagyarázat B2.10 pont) jellel ábrázolt kiszolgálóutak, melyek átmenQ forgalomra nem 
szolgálnak. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartásban útként bejegyzett telek használati módja és közterületi 
státusza nem változtatható meg, kivéve, ha az általa megközelített telkek közterületi kapcsolata 
a változtatás után is biztosított marad. 

(4) Közút kialakítása céljából szabályozással érintett telken építési munka akkor végezhetQ, 
ha az út céljára leszabályozott telekrész önálló helyrajzi számon elkülönítve közútként vagy 
magánútként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. 

(5) Magánút telkének minimális szélessége:  
a) beépítésre nem szánt területen belül egyetlen telek feltárása esetén 4 m, 2 db vagy több 

telek feltárásakor legalább 6 m, 
b) beépítésre szánt területen belül egyetlen telek feltárása esetén 8 m, 2 db vagy több telek 

feltárásakor legalább 12 m.  
(6) Az utak szabályozási szélességében a közmqvek vagy út építése és tervezése során az 

útról feltárt építési övezetek elQírt közmqellátottsághoz szükséges összes nyomvonal 
elhelyezési lehetQségét biztosítani kell.  

(7) A gyalogút (jelmagyarázat B2.4 pont) és kerékpárút (jelmagyarázat B2.5 pont) 
szabályozási tervben ábrázolt nyomvonala pontosítását az érintett telkek részletesebb 
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tervmqveleteiben (közlekedési tanulmányterv, engedélyezési vagy kiviteli terv) el kell végezni. 
A közút mentén kijelölt kerékpárút annak bármelyik oldalán vezethetQ, egyéb szakaszokon az 
elQírt nyomvonal 50-50 m kísérQ sávján belül alakítandó ki.  

(8) A KÖk jelq kötöttpályás közlekedési és közmqövezetben a vasútra vonatkozó országos 
elQírások érvényesítendQk.  
(9)20 A tervezett fQúti elkerülQ szakaszok mentén kijelölt elkerülQút céljára szabadon hagyandó 
terület (jelmagyarázat B5.26) jellel lehatárolt 25-25 m sávon belül új épület nem helyezhetQ el. 

 
24. Zöldterület (Zkp) 

  
24. § Zöldterületnek minQsülnek a >Zkp= jelq közparkok. 

 
25. ErdQterület (Ev, Eg, Ek) 

  
25. § Szabályozási terven jelölt erdQterületek Ev jelq védelmi erdQövezetbe, Eg jelq 

gazdasági erdQövezetbe és Ek jelq közjóléti erdQövezetbe tartoznak, melyekre az országos 
elQírások és az e rendeletben szereplQ kiegészítQ szabályok érvényesítendQk. 

  
26. MezQgazdasági terület (Mk, Mz, Má, Mát, Már) 

  
26. § (1) Az Mk és Mz jelq övezet az OTÉK szerinti kertes, az Má, Mát és Már jelqek pedig 

az általános mezQgazdasági területi kategóriába tartoznak.  
(2) Az állami fQépítész jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak az 

országos településrendezési követelményeknél megengedQbb elQírásokra vonatkozóan 2020 
január 8-án kelt, BK/TH/1184-12/2019. ügyiratszámú záró szakmai véleménye alapján az Mk 
mezQgazdasági övezetben lévQ, 3000 m2 területi nagyságot elérQ telken birtokközpont 
kialakítható, és szántó, gyep mqvelési ág, vagy mqvelésbQl kivett ingatlannyilvántartási 
besorolás esetén is elhelyezhetQ lakóépület, ha már 2019. január 1-jén igazolhatóan állt rajta 
lakóépület vagy tanyaépület.  

(3) Az Mz övezetben a telken csak egy lakás létesíthetQ, melynek összes hasznos 
alapterülete 3 a gépjármqtárolót nem beleértve 3 a 120 m2-et nem haladhatja meg.  

 
27. Vízgazdálkodási terület  

  
27. § (1) A vízgazdálkodási terület V jelq övezete a közcélú nyílt csatornák medrét és parti 

sávját, az állóvizek medrét és parti sávját, valamint a záportavakat foglalja magában. 
(2)  Vízügyi érdekbQl az vízügyi igazgatósági kezelésben lévQ csatornák mentén 6-6 m, 

önkormányzati kezelésq csatornák esetén 3-3 m széles parti sáv szabadon hagyandó, melyen 
épület nem helyezhetQ el, a terület gyepmqveléssel, vagy útként hasznosítandó.  

 
28. Természetközeli terület  

  
28. § A Tk jelq természet-közeli övezetbe tartoznak a nádas és mocsár használatú 

földrészletek, melyekre a vonatkozó országos elQírások érvényesítendQk. 
  

29. Beépítésre nem szánt különleges terület (Kb-En, T, B, Ktf, Ktb, Kh, Kgk, Vm, Kts)21 

 
20 A 23. § (9) bekezdését a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) 
önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be. 
21 A 29. alcím címe a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III.26.) önkormányzati 
rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. március 27-tQl 
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29. § (1)22 A Kb-En jelq, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának 
céljára szolgáló különleges övezetek a rendeltetésüknek megfelelQ építmények elhelyezését 
szolgálják. Sajátos elQírások: 
a) Kb-En1 jelq övezet telkén a telekhatár mentén 2 m magasságú örökzöld sövény 

telepítendQ;  
b) Kb-En2 jelq övezet telkein a naperQmq megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló 
mqtárgyai, az ehhez kapcsolódó egyéb mqszaki létesítmények, valamint a naperQmq 
kiszolgálásához szükséges kapcsolódó alállomás számára szolgáló földrészlet területén 
szociális és egyéb kiszolgáló épületek helyezhetQk el. 

(2) A T jelq temetQ különleges övezetben az egyéb jogszabályokban elQírt feltételekkel való 
mqködés építményei, valamint sírkQüzem és kegyeleti szolgáltatást nyújtó tevékenység épülete 
helyezhetQ el. 

(3) A B jelq nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló 
különleges övezetben a mqködési engedélyben foglalt rendeltetéshez szükséges, valamint a 
véghasználattal kapcsolatos tevékenység építményei helyezhetQk el.  

(4) A Ktf jelq fásított köztér, sétány különleges övezetben a rendeltetésszerq használat 
(lakosság szabadtéri pihenése, testedzése, játszóhelye) építményei helyezhetQk el.  

(5) A Ktb jelq burkolt köztér különleges övezetben a rendeltetésszerq használat (lakosság 
szabadtéri rendezvényei, találkozó- pihenQ- és játszóhelye) építményei helyezhetQk el.  

(6) A Kh jelq horgásztó terület a funkció betöltéséhez szükséges építmények, valamint az 
ahhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi- és szállásépületek helyezhetQk el, lakás nem 
létesíthetQ. Épületek kizárólag az Sz-3 terven bejegyzett >Épület-elhelyezési terület határa= 
vonallal körülhatárolt telekrészen létesíthetQk. 

(7) A Kgk gazdasági és pihenQkert különleges övezetben a mezQgazdálkodás, a nem 
jelentQs környezeti hatású lakossági szolgáltató gazdasági tevékenység építményei, lakóépület, 
vagy lakó-gazdasági épület, továbbá a kiskereskedelmi-, vendéglátási funkció, valamint a 
vallási, az oktatási és a szociális ellátás létesítményei helyezhetQk el.  

(8) A Vr vásártér különleges övezetben a rendeltetésszerq használatot biztosító építmények 
helyezhetQk el.  

(9)23 A Kts technikai sport különleges övezetben autó-motorsport pálya és 
kiszolgálólétesítményei, valamint a pályához kapcsolódó rekreációs célú építmények 
helyezhetQk el. 

 
III. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

30. Hatályba léptetQ és hatályon kívül helyezQ rendelkezések 
 

30. § (1) E rendelet a kihirdetést követQ 30. napon lép hatályba. 
(2) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor folyamatban 

lévQ ügyekben is, amennyiben azok az építtetQ számára kedvezQbbek. 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejqleg hatályát veszti Kiskunhalas Város 

Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 
szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001. (03. 01.) Ktr. számú rendelete. 
 

 
22 A 29. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III.26.) 
önkormányzati rendelete 4. § -val megállapított szöveg. Hatályos: 2022. március 27-tQl 
23 A 29. § (9) bekezdését a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 
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IV. Fejezet24 
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 
31. § A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a hatályba lépéskor elsQ fokon el nem bírált 
ügyekben is, amennyiben azok az építtetQ számára kedvezQbbek. 
 

 
 

Kiskunhalas, 2020. január 30. 
 
 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 
  polgármester           jegyzQ 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetQtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. január 31. 
 
 
 
        /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 
               jegyzQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Az IV. Fejezetet (31. §) a Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete 4/2021. (IV.29.) önkormányzati 
rendelete 1.§-a iktatta be. 
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1. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez: 25 

Sz-1 Igazgatási terület szabályozási terve  
  

 
25 Az 1. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
KépviselQ-testületének 9/2022. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 
1. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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2. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez: 26 

Sz-2 Belterület és a belterülethez közvetlenül kapcsolódó beépítésre szánt területek 
szabályozási terve 

  

 
26 A 2. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
A 2. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III. 26.) önkormányzati 
rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított 
szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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3. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez27:  

Sz-3 Zártkerti fekvésq területek szabályozási terve 
  

 
27 A 3. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
A 3. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 9/2022. (III. 26.) önkormányzati 
rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított 
szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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4. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez  
 

Övezeti kódjelek kifejtése 
 

 A B 

1.  kódjel kódjel magyarázata 

2.  Építési övezet betqjele  

3.  Ln nagyvárosias lakóövezet 

4.  Lk kisvárosias lakóövezet 

5.  Lf falusias lakóövezet 

6.  Vt településközpont vegyes övezet 

7.  Vi intézményi vegyes övezet 

8.  Gksz kereskedelemi szolgáltató gazdasági övezet 

9.  Gip ipari gazdasági övezet 

10. Gá általános gazdasági övezet 

11. Üh hétvégiházas üdülQterület 

12. Eü egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló különleges övezet 

13. Sp nagy kiterjedésq sportolási célú különleges övezet 

14. Hull hulladékkezelQ, -lerakó különleges övezet 

15. Közl 
közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló övezet, ha az nem a közlekedési területen 
belül kerül elhelyezésre 

16. Km mezQgazdasági üzemi különleges övezet 

17. Fü fürdQ és strand különleges övezet 

18. Kr rendvédelmi különleges övezet 

19. Kt tanyasi turizmus és intézmény különleges övezet 

20. Me állatmenhely különleges övezet 

21. Sz szociális célú különleges övezet 

22. Vm vízmq és szennyvíztisztítómq különleges övezet 

23. 
1. számjel:  

beépítés módja 
 

24. 1 szabadon álló építési hely 

25. 2 oldalhatáron álló építési hely 

26. 3 ikres építési hely 

27. 4 zártsorú 

28. 9 telek egésze építési helynek minQsül 

29. 0 zártsorú, sajátos hézagos, a kötelezQ beépítési hézagokat a szabályozási terv állapítja meg 

30. 
2. számjel: 

telek megengedett 
legnagyobb beépítettsége 

 

31. 1 10% 

32. 2 20% 

33. 3 30% 
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34. 4 40% 

35. 5 50% 

36. 6 60% 

37. 7 70% 

38. 8 80% 

39. 0 egyedi: kialakult beépítettség csak közterület-alakítási terv alapján növelhetQ 

40. 
3 számjel: 

>Ém= megengedett 
épületmagasság 

 

41. 1 legfeljebb 3,5 m 

42. 2 legfeljebb. 5,0 m 

43. 3 3,5 3 6,8 m 

44. 4 4,5 3 7,8 m 

45. 5 5,5 3 8,8 m 

46. 6 6,5 3 10,0 m 

47. 7 8,0 3 12,5 m 

48. 8 12,5 3 17,5 m 

49. 9 legfeljebb 32,0 m 

50. 0 egyedi: környezetbe illeszkedést biztosító magasság 

51. 

4 számjel: 
kialakítható telek legkisebb 
területe / kialakítható telek 

legnagyobb területe 
lakóövezetben 

(zárójelben: telekhatár-
rendezés során létrehozható 

legkisebb terület) 

 

52. 1 350 / 1100 (200) m2 

53. 2 450 / 1400 (250) m2 

54. 3 550 / 1800 (300) m2 

55. 4 620 / 2000 (400) m2 

56. 5 720 / 2400 (500) m2 

57. 6 900 / 3000 (600) m2 

58. 7 1200 / nincs felsQ korlát (750) m2 

59. 8 2000 / nincs felsQ korlát (1200) m2 

60. 9 3000 / nincs felsQ korlát (1500) m2 

61. 0 szabályozási tervben javasolt telekalakítás, vagy közterület-alakítási terv szerint  
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5. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez28  
 

Beépítésre szánt építési övezetek részletes elQírásai 
 
 

 A B C D E F 

1. Építési övezet 
megnevezése, kódjele
  

Beépítési 
mód 
SZ: szabadon  
        álló 
O: oldalhatáron  
        álló 
Ikr: ikres 
Z: zártsorú 
T: telek egésze 
építési helynek 
minQsül 
ZH: zártsorú, 
sajátos hézagos, 
a kötelezQ 
hézagokat a 
szabályozási terv 
állapítja meg 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 
 
E: egyedi: 
kialakult 
beépítettség 
csak 
közterület-
alakítási terv 
alapján 
növelhetQ 
*: az országos 
és megyei terv 
felhatalmazása 
alapján az 
OTÉK 
vonatkozó 
maximum-
értékénél 
nagyobb érték 

Épület-  
magasság (Ém) 
megengedett 
legnagyobb  
mértéke, vagy  
min.-max. 
méret-
tartománya (m) 
 
*: a 
minimumérték 
csak a telken 
elsQként létesülQ 
fQépület esetében 
kötelezQ 
K: környezetbe 
illeszkedést bizto-
sító magasság 

Kialakítható telek 
legkisebb területe 

 
/ kialakítható telek 

legnagyobb területe 
lakóövezetben 

 
(zárójelben: telekhatár-

rendezés során 
létrehozható legkisebb 

terület) (m2) 
 

T: szabályozási tervben 
javasolt telekalakítás vagy 

közterület-alakítási terv 
szerint 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 
(%) 
úszótelek, 
vagy 
közterületen 
álló, önálló 
helyrajzi 
számú 
épület 
esetén a  
kialakult 
zöldfelület 
nem 
csökkent-
hetQ 

2. Ln 3 nagyvárosias lakóterület 

3. Ln.1485 SZ 40 17,5 720 / 2400 (500) 10 

4. Ln.2472 O 40 12,5 450 / 1400 (250) 10 

5. Ln.2485 O 40 17,5 720 / 2400 (500) 10 

6. Ln.3485 Ikr 40 17,5 720 / 2400 (500) 10 

7. Ln.9070 T E 12,5 T 10 

8. Ln.9080 T E 17,5 T 10 

9. Ln.9090 T E 32,0 T 10 

10. Ln.9409 T 40 K 3000 / nincs felsQ korlát (1500) 10 

11. Ln.9888 T 80 17,5 2000 / nincs felsQ korlát (1200) 10 

12. Ln* 3 nagyvárosias lakóterület, sajátos 

13. Ln*1307 SZ 30 K 1200 / nincs felsQ korlát (750) 10 

14. Ln*9020 T E 5,0 T 10 

15. Ln*9030 T E 6,8 T 10 

16. Ln*9810 T 80 3,5 T 10 

17. Lk 3 kisvárosias lakóterület 

18. Lk.0323 ZH 30 5,0 550 / 1800 (300) 20 

 
28 Az 5. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
KépviselQ-testületének 9/2022. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 
5. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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19. Lk.0324 ZH 30 5,0 620 / 2000 (400) 20 

20. Lk.0325 ZH 30 5,0 720 / 2400 (500) 20 

21. Lk.0333 ZH 30 3,5*-6,8 550 / 1800 (300) 20 

22. Lk.0334 ZH 30 3,5*-6,8 620 / 2000 (400) 20 

23. Lk.0422 ZH 40 5,0 450 / 1400 (250) 20 

24. Lk.0423 ZH 40 5,0 550 / 1800 (300) 20 

25. Lk.0424 ZH 40 5,0 620 / 2000 (400) 20 

26. Lk.0425 ZH 40 5,0 720 / 2400 (500) 20 

27. Lk.0428 ZH 40 5,0 2000 / nincs felsQ korlát (1200) 20 

28. Lk.0432 ZH 40 3,5*-6,8 450 / 1400 (250) 20 

29. Lk.0433 ZH 40 3,5*-6,8 550 / 1800 (300) 20 

30. Lk.0434 ZH 40 3,5*-6,8 620 / 2000 (400) 20 

31. Lk.0435 ZH 40 3,5*-6,8 720 / 2400 (500) 20 

32. Lk.0436 ZH 40 3,5*-6,8 900 / 3000 (600) 20 

33. Lk.0438 ZH 40 3,5*-6,8 2000 / nincs felsQ korlát (1200) 20 

34. Lk.0444 ZH 40 4,5*-7,8 620 / 2000 (400) 20 

35. Lk.0453 ZH 40 5,5*-8,8 550 / 1800 (300) 20 

36. Lk.0522 ZH 50 5,0 450 / 1400 (250) 20 

37. Lk.0523 ZH 50 5,0 550 / 1800 (300) 20 

38. Lk.0524 ZH 50 5,0 620 / 2000 (400) 20 

39. Lk.0532 ZH 50 3,5*-6,8 450 / 1400 (250) 20 

40. Lk.0533 ZH 50 3,5*-6,8 550 / 1800 (300) 20 

41. Lk.0534 ZH 50 3,5*-6,8 620 / 2000 (400) 20 

42. Lk.0535 ZH 50 3,5*-6,8 720 / 2400 (500) 20 

43. Lk.0544 ZH 50 4,5*-7,8 620 / 2000 (400) 20 

44. Lk.0559 ZH 50 5,5*-8,8 3000 / nincs felsQ korlát (1500) 20 

45. Lk.0621 ZH 60 5,0 350 / 1100 (200) 20 

46. Lk.0622 ZH 60 5,0 450 / 1400 (250) 20 

47. Lk.0623 ZH 60 5,0 550 / 1800 (300) 20 

48. Lk.0631 ZH 60 3,5*-6,8 350 / 1100 (200) 20 

49. Lk.0634 ZH 60 3,5*-6,8 620 / 2000 (400) 20 

50. Lk.0674 ZH 60 8,0*-12,5 620 / 2000 (400) 20 

51. Lk.1377 SZ 30 8,0*-12,5 1200 / nincs felsQ korlát (750) 20 

52. Lk.1423 SZ 40 5,0 550 / 1800 (300) 20 

53. Lk.1426 SZ 40 5,0 900 / 3000 (600) 20 

54. Lk.1434 SZ 40 3,5*-6,8 620 / 2000 (400) 20 

55. Lk.1439 SZ 40 3,5*-6,8 3000 / nincs felsQ korlát (1500) 20 

56. Lk.1477 SZ 40 8,0*-12,5 1200 / nincs felsQ korlát (750) 20 

57. Lk.2422 O 40 5,0 450 / 1400 (250) 20 

58. Lk.2423 O 40 5,0 550 / 1800 (300) 20 

59. Lk.2424 O 40 5,0 620 / 2000 (400) 20 
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60. Lk.2425 O 40 5,0 720 / 2400 (500) 20 

61. Lk.2433 O 40 3,5*-6,8 550 / 1800 (300) 20 

62. Lk.2434 O 40 3,5*-6,8 620 / 2000 (400) 20 

63. Lk.2435 O 40 3,5*-6,8 720 / 2400 (500) 20 

64. Lk.2535 O 50 3,5*-6,8 720 / 2400 (500) 20 

65. Lk.3422 Ikr 40 5,0 450 / 1400 (250) 20 

66. Lk.4521 Z 50 5,0 350 / 1100 (200) 20 

67. Lk.4631 Z 60 3,5*-6,8 350 / 1100 (200) 20 

68. Lk.9040 T E 4,5*-7,8 T 20 

69. Lk.9338 T 30 3,5*-6,8 2000 / nincs felsQ korlát (1200) 20 

70. Lk.9433 T 40 3,5*-6,8 550 / 1800 (300) 20 

71. Lk.9525 T 50 5,0 720 / 2400 (500) 20 

72. Lk.9532 T 50 3,5*-6,8 450 / 1400 (250) 20 

73. Lk.9622 T 60 5,0 450 / 1400 (250) 20 

74. Lk.9676 T 60 8,0*-12,5 900 / 3000 (600) 20 

75. Lk* 3 kisvárosias lakóterület, sajátos 

76. Lk*9010 T E 3,5 T 20 

77. Lf 3 falusias lakóterület 

78. Lf.0324 ZH 30 5,0 620 / 2000 (400) 40 

79. Lf.0326 ZH 30 5,0 900 / 3000 (600) 40 

80. Lf.1324 SZ 30 5,0 620 / 2000 (400) 40 

81. Lf.1326 SZ 30 5,0 900 / 3000 (600) 40 

82. Lf.2324 O 30 5,0 620 / 2000 (400) 40 

83. Lf.2325 O 30 5,0 720 / 2400 (500) 40 

84. Lf.3324 Ikr 30 5,0 620 / 2000 (400) 40 

85. Lf.9324 T 30 5,0 620 / 2000 (400) 40 

86. Vt 3 településközpont vegyes terület 

87. Vt.0409 ZH 40 K 3000 (1500) 10 

88. Vt.0426 ZH 40 5,0 900 (600) 10 

89. Vt.0436 ZH 40 3,5*-6,8 900 (600) 10 

90. Vt.0502 ZH 50 K 450 (250) 10 

91. Vt.0504 ZH 50 K 620 (400) 10 

92. Vt.0523 ZH 50 5,0 550 (300) 10 

93. Vt.0532 ZH 50 3,5*-6,8 450 (250) 10 

94. Vt.0533 ZH 50 3,5*-6,8 550 (300) 10 

95. Vt.0534 ZH 50 3,5*-6,8 620 (400) 10 

96. Vt.0535 ZH 50 3,5*-6,8 720 (500) 10 

97. Vt.0550 ZH 50 5,5*-8,8 T 10 

98. Vt.0565 ZH 50 6,5*-10,0 720 (500) 10 

99. Vt.056+5 ZH 50 6,5*-11,0 720 (500) 10 

100. Vt.0567 ZH 50 6,5*-10,0 3000 (1500) 10 
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101. Vt.0602 ZH 60 K 450 (250) 10 

102. Vt.0605 ZH 60 K 720 (500) 10 

103. Vt.0606 ZH 60 K 900 (600) 10 

104. Vt.0622 ZH 60 5,0 450 (250) 10 

105. Vt.0624 ZH 60 5,0 620 (400) 10 

106. Vt.0632 ZH 60 3,5*-6,8 450 (250) 10 

107. Vt.0633 ZH 60 3,5*-6,8 550 (300) 10 

108. Vt.0635 ZH 60 3,5*-6,8 720 (500) 10 

109. Vt.0666 ZH 60 6,5*-10,0 900 (600) 10 

110. Vt.1457 SZ 40 5,5*-8,8 1200 (750) 10 

111. Vt.1477 SZ 40 8,0*-12,5 1200 / nincs felsQ korlát (750) 20 

112. Vt.1539 SZ 50 3,5*-6,8 3000 (1500) 10 

113. Vt.2423 O 40 5,0 550 (300) 10 

114. Vt.9002 T E K 450 (250) 10 

115. Vt.9366 T 30 6,5*-10,0 900 (600) 10 

116. Vt.9506 T 50 K 900 (600) 10 

117. Vt.9545 T 50 4,5*-7,8 720 (500) 10 

118. Vt.9569 T 50 6,5*-10,0 3000 (1500) 10 

119. Vt.9602 T 60 K 450 (250) 10 

120. Vt.9643 T 60 4,5*-7,8 550 (300) 10 

121. Vt.9645 T 60 4,5*-7,8 720 (500) 10 

122. Vt.9646 T 60 4,5*-7,8 900 (600) 10 

123. Vt.9666 T 60 6,5*-10,0 900 (600) 10 

124. Vi 3 intézményterület  

125. Vi.1300 SZ 30 K T 35 

126. Vi.1307 SZ 30 K 1200 (750) 35 

127. Vi.1406 SZ 40 K 900 (600) 30 

128. Vi.1458 SZ 40 8,8 2000 (1200) 30 

129. Vi.9040 T E 7,8 T 10 

130. Vi.9309 T 30 K 3000 (1500) 35 

131. Vi.9408 T 40 K 2000 (1200) 30 

132. Vi.9434 T 40 6,8 620 (400) 30 

133. Vi.9605 T 60 K 720 (500) 20 

134. Vi.9607 T 60 K 1200 (750) 20 

135. Vi.9809 T 80 K 3000 (1500) 10 

136. Vi.9834 T 80 6,8 620 (400) 10 

137. Gksz 3 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

138. Gksz. 0522 ZH 50 5,0 450 (250) 20 

139. Gksz 0706 ZH 70* K 900 (600) 15 

140. Gksz.1326 SZ 30 5,0 900 (600) 20 

141. Gksz.1424 SZ 40 5,0 620 (400) 20 



27 
 

142. Gksz.1435 SZ 40 6,8 720 (500) 20 

143. Gksz.1438 SZ 40 6,8 2000 (1200) 20 

144. Gksz.1467 SZ 40 10,0 1200 (750) 20 

145. Gksz.1767 SZ 70* 10,0 1200 (750) 15 

146. Gksz.2424 O 40 5,0 620 (400) 20 

147. Gksz.2437 O 40 6,8 1200 (750) 20 

148. Gksz.2524 O 50 5,0 620 (400) 20 

149. Gksz.2621 O 60 5,0 350 (200) 20 

150. Gksz.2637 O 60 6,8 1200 (750) 20 

151. Gksz.2705 O 70* K 720 (500) 15 

152. Gksz.2724 O 70* 5,0 620 (400) 15 

153. Gksz.2735 O 70* 5,0 620 (400) 15 

154. Gksz.2737 O 70* 6,8 1200 (750) 15 

155. Gksz.2757 O 70* 8,8 1200 (750) 15 

156. Gksz.3423 Ikr 40 5,0 550 (300) 20 

157. Gksz.3707 Ikr 70* K 1200 (750) 15 

158. Gksz.9137 T 10 6,8 1200 (750) 20 

159. Gksz.9606 T 60 K 900 (600) 20 

160. Gksz.9631 T 60 6,8 350 (200) 20 

161. Gksz.9706 T 70* K 900 (600) 15 

162. Gksz.9707 T 70* K 1200 (750) 15 

163. Gipe 3 egyéb ipari gazdasági terület 

164. Gipe.1436 SZ 40 6,8 900 (600) 25 

165. Gipe.1467 SZ 40 10,0 1200 (750) 25 

166. Gipe.2377 O 30 12,5 1200 (750) 25 

167. Gipe.2437 O 40 6,8 1200 (750) 25 

168. Gipe.2477 O 40 12,5 1200 (750) 25 

169. Gipe.2577 O 50 12,5 1200 (750) 25 

170. Gipe.9506 T 50 K 900 (600) 25 

171. Gipe.9576 T 50 12,5 900 (600) 25 

172. Gipz 3 környezetre jelentQs hatást gyakorló ipari gazdasági terület 

173. Gipz.1277 SZ 20 12,5 1200 (750) 40 

174. Gá 3 általános gazdasági terület 

175. Gá.2348 O 30  7,8 2000 (1200) 25 

176. Gá.2477 O 40 12,5 1200 (750) 25 

177. Gá.2597 O 50 12,0 1200 (750) 25 

178. Gá.2677 O 60 12,5 1200 (750) 25 

179. Gá.2777 O 70 12,5 1200 (750) 25 

180. Gá.2797 T 70 legfeljebb 32,0 1200 (750) 25 

181. Üh 3 hétvégi házas üdülQterület 

182. Üh.1215 SZ 20 3,5 720 (500) 60 
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183. Üh*3 hétvégi házas üdülQterület, sajátos 

184. Üh*1206 SZ 20 K 900 (600) 60 

185. Eü 3 egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló különleges terület 

186. Eü.4444 Z 40 7,8 620 (400) 40 

187. Eü.9406 T 40 K 900 (600) 40 

188. Sp 3 nagy kiterjedésq sportolási célú különleges terület 

189. Sp.1368 SZ 30 10,0 2000 (1200) 40 

190. Sp.2258 O 20 8,8 2000 (1200) 40 

191. Sp.9408 T 40 K 2000 (1200) 40 

192. Hull 3 hulladékkezelQ -lerakó terület 

193. Hull.1118 SZ 10 3,5 2000 (1200) 40 

194. Hull.2438 O 40 6,8 2000 (1200) 40 

195. Hull.9109 T 10 K 3000 (1500) 40 

196. Közl 3 a közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül 
elhelyezésre, valamint a repülQtér 

197. Közl.2149 O 10 7,8 3000 (1500) 40 

198. Közl.2338 O 30 6,8 2000 (1200) 40 

199. Km - mezQgazdasági üzemi terület 

200. Km.1437 SZ 40 6,8 1200 (750) 40 

201. Km.9435 T 40 6,8 720 (500) 40 

202. Fü 3 fürdQ és strand különleges terület 

203. Fü.1429 SZ 40 5,0 3000 (1500) 40 

204. Fü.9409 T 40 K 3000 (1500) 40 

205. Kr 3 rendvédelmi különleges terület 

206. Kr.9486 T 40 17,5 900 (600) 40 

207. Kt 3 tanyasi turizmus és intézmény különleges terület 

208. Kt.2439 O 40 6,8 3000 (1500) 40 

209. Me 3 állatmenhely különleges terület 

210. Me.1229 SZ 20 5,0 3000 (1500) 40 

211. Sz 3 szociális célú különleges terület 

212. Sz.9339 T 30 6,8 3000 (1500) 40 

213. Vm 3 vízmq és szennyvíz-tisztító különleges terület 

214. Vm.1227 SZ 40 5,0 1200 (750) 40 

215. Vm.9445 T 40 7,8 720 (500) 40 
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6. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez:29  
 

Beépítésre nem szánt övezetek elQírásai 

 A B C D E F G 

Beépítésre nem szánt 
övezet 

megnevezése 

Övezet 
jele 

Beépítési mód 

Megengedett legkisebb 
telekterület  

Telek 
megengedett 
legnagyobb 

beépítettsége 
[%] 

Telek 
legkisebb 

zöldfelülete 
[%] 

Megengedett 
épület-

magasság 
[m] 

Lakóépület 
elhelyezéséhez 

(ha a rendeltetés 
szerint 

megengedett) [m2]  

Egyéb, a 
rendeltetésnek 

megfelelQ 
épület 

elhelyezéséhez 
[m2] 

2. 

Közúti közlekedési és 
közmq 
(országos fQút és 
mellékút, település-
szerkezeti jelentQségq 
fQutak, gyqjtQutak, 
jelentQs közcélú parkolók, 
autóbuszpályaudvar) 

KÖu 
Egyéb 

jogszabályok 
szerint 

nincs megkötés nincs megkötés 10 
nincs 

megkötés 
max. 7,5**  

3. 

Vasúti közlekedési és 
közmq 
(vasútvonalak, 
iparvágányok, 
pályaudvar) 

KÖk 
Egyéb 

jogszabályok 
szerint 

nincs megkötés nincs megkötés 10 
nincs 

megkötés 
max. 7,5** 

4. Zöldterület-közpark  Zkp 
Övezethatártól 
legalább 1,5 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

nincs megkötés 3 70 max.: 7,5 

5. ErdQövezet 3 védelmi  Ev 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

nincs megkötés 0*** 
nincs 

megkötés 
max. 7,5** 

6. ErdQövezet gazdasági Eg 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 
nincs megkötés nincs megkötés 0,5 

nincs 
megkötés 

max. 7,5** 

7. ErdQövezet közjóléti Ek 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 
nincs megkötés nincs megkötés 5 

nincs 
megkötés 

max. 7,5** 

8. 
MezQgazdasági kertes 
(jellemzQen tanyák, 
szQlQk, gyümölcsösök) 

Mk 

Telekhatártól 
legalább 1,5 m*, 

de a kialakult 
oldalhatáron álló 
beépítés esetén 

a meglévQ 
épület 

oldalhatáron 
bQvíthetQ 

OTÉK szerint (szQlQ, 
gyümölcsös és kert 
mqvelési ág esetén 

3000, egyéb 
mqvelési ág esetén 

6000, a zártkerti 
mqvelésbQl kivett 

telek esetén 
elegendQ 720), de a 
2019. január 1-jén 

igazolhatóan 
fennállott és azóta is 

meglévQ, lakó- 
épülettel rendelkezQ 

tanya esetén 
elegendQ 3000 

OTÉK szerint 
(a nádas, a gyep 

és a szántó 
mqvelési ágban 
nyilvántartottak 
esetén 1500, 

egyébként 720) 

10 
Lakóépület a 
megengedett 

10%-os 
beépítettség 

felét nem 
haladhatja meg  

nincs 
megkötés 

max.: 5,0 

 
29 A 6. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata 
KépviselQ-testületének 9/2022. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 
6. melléklet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 12/2023. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. április 1-tQl 
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9. 
MezQgazdasági kertes 
(jellemzQen belterület 
körüli kertek) 

Mz 

Telekhatártól 
legalább 1,5 m* 
de a kialakult 

oldalhatáron álló 
beépítés esetén 

a meglévQ 
épület 

oldalhatáron 
bQvíthetQ 

 

OTÉK szerint (szQlQ, 
gyümölcsös és kert 
mqvelési ág esetén 

3000, egyéb 
mqvelési ág esetén 

6000, a zártkerti 
mqvelésbQl kivett 

telek esetén 
elegendQ 720) 

OTÉK szerint 
(a nádas, a gyep 

és a szántó 
mqvelési ágban 
nyilvántartottak 
esetén 1500, 

egyébként 720) 

10 
Lakás hasznos 
alapterülete 3 a 
gépjármqtárolót 
nem beleértve 3 
120 m2-nél nem 
lehet nagyobb. 
Lakóépület 3 a 

zártkerti 
mqvelésbQl 
kivett telek 

kivételével 3 a 
megengedett 

10%-os 
beépítettség 

felét nem 
haladhatja meg. 

nincs 
megkötés 

max.: 5,0 
de önálló 
lakóépület  
max.: 3,5 

10. 
MezQgazdasági általános 
(jellemzQen szántó) 

Má 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 
 

OTÉK szerint (szQlQ, 
gyümölcsös és kert 
mqvelési ág esetén 

3000, egyéb 
mqvelési ág esetén 

6000, a zártkerti 
mqvelésbQl kivett 

telek esetén 
elegendQ 720) 

OTÉK szerint 
(a nádas, a gyep 

és a szántó 
mqvelési ágban 
nyilvántartottak 
esetén 1500, 

egyébként 720) 

10 
ezen belül 

lakóépület: 5 
 

nincs 
megkötés 

max.: 7,5** 

11. 
MezQgazdasági általános 
(ezen belül jellemzQen 
természetes gyep) 

Mát 
Telekhatártól 

legalább 3,0 m* 
10000  10000 

5 
 

nincs 
megkötés 

max.: 6,0 

12. 

MezQgazdasági általános 
(Pirtói-homokbuckás 
természetvédelmi 
területen belüli gyep) 

Mátv 
Telekhatártól 

legalább 3,0 m* 

 OTÉK szerint (szQlQ, 
gyümölcsös és kert 
mqvelési ág esetén 

3000, egyéb 
mqvelési ág esetén 

6000) 

OTÉK szerint 
(a nádas, a gyep 

és a szántó 
mqvelési ágban 
nyilvántartottak 
esetén 1500, 

egyébként 720) 

0 
kivéve a 

mqvelésbQl 
kivont föld-

részleteket, ahol 
5 

nincs 
megkötés 

max.: 6,0 

13. 

MezQgazdasági általános 
(ezen belül repülQtérként 
használható természetes 
gyep)  

Már 
Telekhatártól 

legalább 3,0 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

10000 
 

5 
nincs 

megkötés 
max.: 7,5** 

14. 

Vízgazdálkodási 
(közcélú nyílt csatorna 
vagy tó medre és parti 
sávja, záportó) 

V 
Egyéb 

jogszabályok 
szerint 

nincs megkötés nincs megkötés 
10 
 

nincs 
megkötés 

max.: 7,5** 

15. Természetközeli  Tk 
épület nem 

helyezhetQ el 
épület nem 

helyezhetQ el 
épület nem 

helyezhetQ el 
0 

nincs 
megkötés 

épület nem 
helyezhetQ el 

16. 

Különleges nyersanyag-
kitermelés (bánya), 
nyersanyagfeldolgozás 
céljára szolgáló  

B 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett  

 

720 1 
nincs 

megkötés 
max.: 6,0** 

17. 

Különleges, a kutatás-
fejlesztés, a megújuló 
energiaforrások 
hasznosításának céljára 
szolgáló  

Kb-En1 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m*  

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

nincs megkötés 2 10 max.: 6,0 

18. 

Különleges, a kutatás-
fejlesztés, a megújuló 
energiaforrások 
hasznosításának céljára 
szolgáló  

Kb-En2 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m*  

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

5000 5 10 

max.: 6,5, de 
az épületnek 
nem minQsülQ 
technológiai 
mqtárgyak 
magassága 
nagyobb is 

lehet 
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19. Különleges temetQ T 
Telekhatártól 

legalább 3,0 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

nincs megkötés 10 50 max.: 6,0 

20. 
Különleges fásított 
köztér, sétány 

Ktf 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

nincs megkötés 5 20 max.: 4,0 

21. Különleges burkolt köztér Ktb 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

nincs megkötés 5 
nincs 

megkötés 
max.: 4,0 

22. Különleges horgásztanya Kh 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

1500 10 65 max.: 6,0** 

23. 
Különleges gazdasági és 
pihenQkert 

Kgk 
Telekhatártól 

legalább 1,5 m* 
1500 720 10 20 max.: 4,0 

24. Különleges vásártér Vr 
Telekhatártól 

legalább 3,0 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

720 10 20 max.: 4,0** 

25. 
Különleges technikai 
sport 

Kts 
Telekhatártól 

legalább 3,0 m* 

lakóépület 
elhelyezés nem 
megengedett 

10000 1 70 max.: 4,0** 

 
* további elQírások új épület elhelyezésre vonatkozóan, ha a szabályozási terv másként nem rendeli: 

÷ közúti közlekedési és közmqterületbe tartozó (KÖu jelq) út mentén a telek homlokvonalától legalább 10 m-re 
÷ közúti közlekedési és közmqterületbe nem tartozó út (jelmagyarázat B2.10 pont) mentén a telek homlokvonalától legalább 5 m-

re 
÷ szomszédos telken álló épülettQl legalább 6,0 m-re 

**   25,0 m-ig növelhetQ: 

÷ mezQgazdasági, erdQgazdasági vagy a különleges rendeltetéshez szükséges technológiai okból 
÷ honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági céllal 
÷ hitéleti vagy sportépítmény jellegébQl adódóan 
÷ kilátó esetében 

*** kivéve: az erdei kilátó, a magasles, továbbá a honvédelmi rendeltetésq erdQben a honvédelmi és katonai épületek 
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7. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez:  
 

Állattartó építmények védQtávolságai 
 

 A B C D E F G 

1 Építmény megnevezése 
VédQtávolság (m) 

Lakó- 
épülettQl 

Ásott kúttól Fúrt kúttól 
Ivóvíz-

vezetéktQl 
Vízvezetéki 
kerti csaptól 

Közintéz-
mény telkétQl 

2 Zárt trágyatároló 10 18 8 2 3 30 

3 

Kisállat (baromfi, házinyúl, 
nutria, galamb, stb.) ketrece, 
ólja, kifutója összesen 300 
állatig 

10 15 8 2 3 20 

4 

Kisállat (baromfi, házinyúl, 
nutria, galamb, stb.) ketrece, 
ólja, kifutója összesen 300-
nál több állat esetén 

15 15 8 2 3 50 

5 

Juh, kecske, sertés, strucc, 
kutya ólja, kifutója, 
kutyakennel összesen 5 
állatig 

10 15 8 2 3 20 

6 

Juh, kecske, sertés, strucc, 
kutya ólja, kifutója, 
kutyakennel összesen 5-nél 
több állat esetén 

30 15 8 2 3 50 

7 
Ló, öszvér, szamár, 
szarvasmarha istállója, ólja 
és kifutója 5 állatig 

15 15 8 2 3 30 

8 

Ló, öszvér, szamár, 
szarvasmarha istállója, ólja 
és kifutója összesen 5-nél 
több állat esetén 

30 15 8 2 3 50 
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8. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez:  
 

Tervezett közlekedési területek mintakeresztszelvényei 
M=1:200 

 

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  
  



35 
 

9. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez:30 

 
Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Terv >Együtt élQ négy város= és >Kötöttpályás 

gazdasági terület= övezetek azonos lehatárolása 
 

 
 

  

 
30 A 9. mellékletet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 10. § (6) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 



36 
 

10. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez:31  

 
Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Terv >Általános turisztikai fejlesztési terület= és 

>Gyógyhelyek és gyógyfürdQk= övezetek azonos lehatárolása 
 

 
 
  

 
31 A 10. mellékletet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 
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11. melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testületének Kiskunhalas Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez:32  

 
Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Terv >Napelempark elhelyezésére szolgáló 

különleges övezet= lehatárolása 
 

  
 

 

 
32 A 11. mellékletet a Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 23/2021. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2021. december 26-tól 


