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Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2004.(XI.30.) számú rendelete 

a helyi építési szabályzatról (HÉSZ) 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
16.§-a, és az 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) a) pont és  7.§ (3) c) pont 
alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet hatálya és alkalmazása 
1.§ 

 
(1) Jelen rendelet hatálya Tar község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya alatt álló területen területet felhasználni, telket 

alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, 
bővíteni, felújítani, helyreállítani, lebontani, rendeltetését megváltoztatni  
(továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági 
engedélyt adni csak az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményeknek (OTÉK), az általános érvényű egyéb 
rendelkezéseknek, valamint jelen rendeletnek megfelelően szabad. 

(3) A rendelet előírásait az 1:2000 ma. és 1: 10 000 ma. És az 1: 4 000 ma., 
K.Sza.T.-1 rajzszámú (a település egy részére készült)szabályozási 
tervekkel együtt kell alkalmazni. 

 
A szabályozás elemei 

2.§ 
 

(1) A szabályozási terv elemei kötelezőek, vagy irányadóak. 
(2) A szabályozási terv kötelező elemei: 

- igazgatási határvonal, belterületi határvonal, 
- szabályozási vonal és szélesség, 
- építési övezet és övezet határa, 
- az övezeti besorolás és jellemzői, 
- közutak (forgalmi utak, gyűjtőutak) nyomvonala és csomópontjai, az 
útfeltárás rendszere, 
- az országosan védett műemlékek, régészeti területek, valamint 
természeti-táji értékek, 
- a helyi védelemre javasolt épületek, utcaképek, természeti-táji értékek. 

(3)  A kötelező szabályozási elemek csak a szabályozási terv módosításával 
változtathatók. 

(4)  A szabályozási tervnek a (2) pontban nem említett elemei (tömbön belüli 
telekhatárok, nem szerkezeti jelentőségű kiszolgáló utak, telken belüli 
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eltérő használatú területek határa, egyéb beírások, jelek) irányadóak, 
illetve javasoltak. 

(5)  Az irányadó szabályozási elemek telekkialakítási tervek alapján, illetve 
az utak keresztmetszeti elemeinek méretezésével pontosíthatók, illetve 
módosíthatók. 

 
Területfelhasználás 

3.§ 
 

(1)  A település közigazgatási területe építési szempontból: 
a) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt), illetőleg 
b) beépítésre nem szánt 
területként lett besorolva. 

(2)  A beépített, illetve beépítésre szánt terület általános jellege, valamint 
sajátos építési használata szerint lehet: 
- kertvárosias lakóterület (Lke) 
- falusias lakóterület (Lf) 
- településközpont vegyes terület (Vt) 
- kereskedelmi szolgáltató gazd. ter. (Gksz) 
- ipari (egyéb) gazdasági terület (Gip) 
- különleges terület: sportolási célú (Ksp) 
        temetkezési célú (Kte) 

        régészeti park (Krp) 
       emlékpark (Kep) 
       arborétum (Kar) 
       bányászati célú (Kbá)  
 
(3)  A beépítésre nem szánt terület általános jellege, valamint sajátos 

használata szerint lehet: 
- közlekedési terület: közúti (KÖu) 
    vasúti (kötött pályás) (KÖk) 
- zöldterület: közpark (Zkp) 
- erdőterület:  (védett és védő) jellegű (Ev) 
   turisztikai rendeltetésű (Et) 
   gazdasági rendeltetésű (Eg) 
- mezőgazdasági terület:  általános (Má) 
     kertes (Mke) 
     korlátozott funkciójú (Mko) 
- vízgazdálkodási terület (VG) 
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II. BEL-ÉS KÜLTERÜLET 
 

Igazgatási terület tagozódása 
4.§ 

 
(1) A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától,   

illetve a jogi állapottól függően a terv szerint az alábbi részekre oszlik: 
a) belterület meglévő, 
b) belterület tervezett, 
c) külterület meglévő, 
d) külterület tervezett (b) pont szerint csökkentett, illetve növelt). 
 

Belterületi határ módosítása 
5.§ 

 
(1) Belterületbe vonandó a Jókai utcától délre lévő, mintegy 50 m széles 

területsáv lakóterület és zöldterület fejlesztése céljából (1,6 ha). 
(2) Belterületből kizárandó a Rózsa utcától délre lévő 327 hrsz.-ú telek (1,3 

ha) a terület felhasználási besorolásának változtatása nélkül (kertes 
mezőgazdasági terület). 

(3) A községtől délnyugatra lévő tervezett gazdasági terület belterületbe 
vonása nem szükségszerű. 

 
III. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
Beépítésre szánt területek 

 
Lakóterületek építési övezetei 

6.§ 
 

(1) Tar község területén kertvárosias és falusias lakóterület alakult ki. 
(2) Lakóterületek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv 

tartalmazza. 
(3) Kertvárosias lakóterület (Lke) építési övezetében az OTÉK 13.§-a és a 

32.§-a szerinti építmények helyezhetők el. 
(4) Az Lke-O/30/5,0/700 (900) jelű kertvárosias, lakó építési övezet 

beépítési előírásai: 
- Beépítési mód: oldalhatáron álló 
- Legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m 
- Legkisebb telekterület: 700m2 (900 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 50 % 
- Közművesítettség: teljes. 
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Az Lke-O/30/7,5/700 (900) jelű kertvárosias, lakó építési övezet beépítési 
előírásai:  
- Beépítési mód: oldalhatáron álló 
- Legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m 
- Legkisebb telekterület: 700m2 (900 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 50 % 
- Közművesítettség: teljes. 

(5) A falusias lakóterületben (Lf) az OTÉK 14.§-a és a 32.§-a szerinti 
építmények helyezhetők el. 
Az Lf-O/30/5,0/900 (1200) jelű falusias, lakó építési övezet beépítési 
előírásai: 
- Beépítési mód: oldalhatáron álló 
- Legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m 
- Legkisebb telekterület: 900m2 (1200 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 40 % 
- Közművesítettség:legalább részleges. 

(6) Az Lf*-O/30/5,0/1200 jelű falusias, lakó építési övezet beépítési 
előírásai: 
- Beépítési mód: oldalhatáron álló, az utcavonalon kialakult beépítési 
módhoz alkalmazkodva a falusias jelleg megtartására kell törekedni 
- Legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m 
- Legkisebb telekterület: 1200 m2  

- Legkisebb telekszélesség: 11 m (kialakult állapot) 
- Legkisebb zöldfelület: 40 % 
- Közművesítettség: legalább részleges 

(7) Az elő-, oldal- és hátsókert méreteit az OTÉK 35.§-a szerint kell 
biztosítani. Ezen belül az előkert kialakításánál a kialakult állapotokhoz 
(utcakép) kell alkalmazkodni. 

(8) A tervezett épületeknél a jelölt építési vonalat kell figyelembe venni. 
(9) A szabályozási terven a telken belül eltérő használatú terület jellel 

elválasztott, és házikertnek (HK) jelölt telekrész beépítése tilos. 
(10) A lakóépítési övezet telkein melléképítmények és állattartó épületek 

is elhelyezhetők. Az állattartó épület beépíthető területe legfeljebb a 
telekterület 5 %-a lehet a beépítettség előírt mértékén belül. 
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Vegyes területek építési övezetei 

7.§ 
 

(1) A község területén a sajátos építési használat szerint településközpont 
vegyes terület alakult ki. 

(2) A településközpont vegyes övezetben az OTÉK 16. és 32.§-a szerinti 
építmények helyezhetők el. 

(3) A vegyes területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási terv 
tartalmazza. 

(4) A Vt-SZ/30/10,5/1,0 jelű településközpont vegyes építési övezet beépítési 
előírásai: 
- Beépítési mód: szabadon álló 
- Legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 10,5 m 
- Legkisebb telekterület: 1,0 ha (10 000 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 30 % 
- Közművesítettség: teljes. 

(5) A Vt-SZ/30/7,5/0,5 jelű településközpont vegyes építési övezet beépítési 
előírásai: 
- Beépítési mód: szabadon álló 
- Legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m 
- Legkisebb telekterület: 0,5 ha (5000 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 30 % 
- Közművesítettség: teljes 

(6) A Vt-SZ/30/7,5/0,1 jelű településközpont vegyes építési övezet beépítési 
előírásai: 
- Beépítési mód: szabadon álló 
- Legnagyobb beépítettség: 30 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m 
- Legkisebb telekterület: 0,1 ha (1000 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 30 % 
- Közművesítettség: teljes 

(7) A Vt-O/60/5,0/500 jelű településközpont vegyes építési övezet beépítési 
előírásai: 
- Beépítési mód: oldalhatáron álló 
- Legnagyobb beépítettség: 60 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m 
- Legkisebb telekterület: 500 m2 
- Legkisebb zöldfelület: 20 % 
- Közművesítettség: teljes 
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(8) Az elő-, oldal- és hátsókert méretit az OTÉK 35.§-a szerint kell 
biztosítani. Ezen belül az előkert kialakításánál alkalmazkodni kell a 
kialakult állapothoz. 

(9) A település központ vegyes terület építési övezetében állattartási, illetve 
növénytermesztést szolgáló építmény nem helyezhető el. 

 
Gazdasági területek építési övezetei  

8.§ 
 

(1) A gazdasági terület sajátos építési használatuk szerint kereskedelmi, 
szolgáltató (Gksz), illetve ipari (egyéb) (Gip) gazdasági területre 
oszlik.  

(2) A belterületen belül csak kereskedelmi szolgaáltató gazdasági terület 
került kijelölésre, míg a külterületen mindkét fajta gazdasági terület 
megtalálható. 

(3) A gazdasági területek építési övezeteiben az OTÉK 19., illetve 20.§-a, 
valamint a 32.§ szerinti építmények helyezhetők el.  

(4) A gazdasági területek építési övezetekre való tagolását a szabályozási 
terv(ek) tartalmazzák.  

(5) A Gk-SZ/40/7,5/0,3 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési 
övezet beépítési előírásai:  
- Beépítési mód: szabadon álló 
- Legnagyobb beépítettség: 40% 
- Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m 
- Legkisebb telekterület: 0,3 ha (3000 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 20% 
- Közművesítettség: teljes.  

(6) A Gip-SZ/50/10,5/0,5 jelű ipari gazdasági építési övezet beépítési 
előírásai:  
- Beépítési mód: szabadon álló 
- Legnagyobb beépítettség: 50% 
- Legnagyobb építménymagasság: 10,5 m 
- Legkisebb telekterület: 0,5 ha (5000 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 25% 
- Közművesítettség: teljes. 

(7)  A mezőgazdasági üzemi gazdasági terület a volt majorok, illetve 
állattartó telepek területe, amelyek elsősorban az állattenyésztéssel, 
illetve növénytermesztéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére 
szolgál. Az építési övezet jele: Gm-SZ/40/7,5/1,0.  

(8) Új telkek kialakítása gazdasági terület céljára kizárólag a község 
területétől délnyugatra a Villás telepig húzódó területen lehetséges. A 
környezetterhelési határértékek a lakóterület felőli oldalon a szükséges 
védőterületek kialakításával biztosíthatók legyenek.  
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Különleges területek építési övezetei 
9.§ 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 
elhelyezendő építmények különlegessége miatt (jelentős hatást 
gyakorolnak környezetükre, vagy a környezetünk megengedett külső 
hatásaitól védelmet igényelnek.) a beépítésre szánt egyéb területektől 
eltérőek. 

(2) A község területén különleges terület a sajátos használata szerint lehet:  
a) Nagy kiterjedésű, sportolási célú (Ksp) – 760 hrsz.-ú terület,  
b) temetkezési célú (Kte) – 184 hrsz.-ú terület, 
c) régészeti park (Krp) – 231-239, 243-246, 
d) emlékpark (Kep) – 0127 (Sztupa), 
e) arborétum – 068/6,  
f) bányászati célú (Kbá) – 045/2, 045/5-7, 077/1, 050. 

(3) A különleges sportolási célú területen kizárólag a sportolással és a 
szabadidő eltöltésével kapcsolatos, illetve azt kiszolgáló építmények 
helyezhetők el (OTÉK 24.§). 

(4) A különleges temetkezési célú terület sírhelyek, síremlékek, és a 
ravatalozó építményeinek elhelyezésére szolgál.  

(5) A különleges „régészeti park” területként lett kijelölve Tar Lőrinc 
„udvarházának” környezete (műemléki és régészeti terület), amelyet 
műemléki, illetve régészeti feltárási eszközökkel kell olyan formában 
rendezni, hogy az az idegenforgalom számára is bemutatható legyen.  

(6) A különleges bányászati célú területen a tevékenységgel összefüggő 
építmények helyezhetők el.  

(7) Különleges területen telket alakítani, illetve azt beépíteni az alábbiakban 
megállapított jellemzőkkel lehet. 
A Ksp-SZ/10/7,5/1,0 jelű különleges sportolási célú építési övezet 
beépítési jellemzői:  
- Beépítési mód: szabadon álló 
- Legnagyobb beépítettség: 10% 
- Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m  
- Legkisebb telekterület: 1,0 ha (10 000 m2) 
- Legkisebb zöldfelület: 50% 
- Közművesítettség: teljes 
A Kte-SZ/10/5,0/1,0 (K) jelű különleges temetkezési célú építési övezet 
beépítési jellemzői:  
Beépítési mód: szabadon álló 
- Legnagyobb beépítettség: 10% 
- Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m  
- Legkisebb telekterület: kialakult, de min. 1,0 ha 
- Legkisebb zöldfelület: 50% 
- Közművesítettség: teljes 
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Építési övezetek általános előírásai 
10.§ 

 
(1) Az építési övezetekben a nem kialakult (még nem vagy jellemzően nem 

beépített) területeken a telkek kialakításának, illetve beépítésének 
szabályait a vonatkozó építési övezeti előírások szerint kell betartani.  

(2) Az építési övezetekben a már kialakult területeken az (1) bekezdésben 
hivatkozott előírásoktól az alábbiak szerint lehet eltérni.  

a. Ha a telek jelenlegi beépítettsége meghaladja az övezetre előírtat, 
akkor a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az 
építménymagasság nem növelhető. Ha az épület lebontásra kerül a 
telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az (1) bekezdés 
előírásait kell alkalmazni.  

b. Ha a telek jelenlegi területe kisebb, mint az övezetre előírt, akkor a 
telek csak akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére vonatkozó 
szabályok (tűztávolság, oldal-, elő- és hátsókert méretek) 
betarthatók. 

c. Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az 
övezetre előírtat, akkor a meglévő épület felújítható, de az átépítés 
esetén az új épület magassága nem haladhatja meg a szomszédos 
épületek építménymagasságának átlagát.   

(3) Terepszint alatti építmények a telek- építési előírásokban meghatározott- 
beépíthető területének 100%, és a telek nem beépíthető részének 50% 
alatt létesíthető.  

(4) Az építési telkek területén a gépjárművek elhelyezésére az OTÉK 42.§-a 
alkalmazandó. 

 
Beépítésre nem szánt területek 

 
Közlekedési és közműterületek övezete 

11.§ 
 

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi 
közutak, a kerékpárutak, a gépjárművárakozó-helyek (parkolók) - a 
közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével – járdák 
és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és 
környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi vasutak, továbbá a 
közművek, és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.  

(2) Tar község területén közúti és vasúti (kötött pályás) közlekedési 
területeket különböztethetünk meg.  

(3) A közlekedési és közmű övezetben az OTÉK 26.§-a szerinti építmények 
helyezhetők el az ott leírt területbiztosítások megtartásával.  
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Zöldterületek 
12.§ 

 
(1) Zöldterület (közkert) az állandóan növényzettel fedett közterület. 
(2) A közkertek területén az OTÉK 27.§ (4) bekezdésben felsorolt 

építmények helyezhetők el, illetve a 27.§ (1)-(5) bekezdés előírásait kell 
alkalmazni. 

(3) A közkert területének legalább 60%-át növényzettel fedetten kell 
kialakítani. 

(4) A zöldterület létesítése, rekonstrukciója, azokban építmények elhelyezése 
kertészeti szakvélemény alapján történhet. 

(5) A zöldterületen és egyéb közterületen fák kivágása, csonkolása – 
kertészeti szakvélemény alapján – csak akkor engedhető meg, ha 
a) a fa egészségi állapota;  
b) baleset elhárítás; 
c) közegészségügyi szempontok 
azt feltétlenül szükségessé teszik.  

 
Erdőterületek övezetei 

13.§ 
 

(1) Erdőterület a földhivatali nyilvántartás szerint erdő művelési ágban 
nyilvántartott, valamint a szabályozási tervben erdőként (E) körülhatárolt 
és megjelölt terület.  

(2) Az erdősítésre javasolt területeken a mezőgazdasági használat korlátozás 
nélkül folytatható, a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó épületek 
azonban nem létesíthetők.  

(3) Az erdőterület az erdő elsődleges rendeltetése, illetve az építmények 
elhelyezése szempontjából lehet:  
a) védelmi (védett és védő) erdőterület (Ev), 
b) gazdasági erdőterület (Eg). 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 
(4) Védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet. Az 

OTÉK 32.§-a szerinti építmények csak akkor létesíthetők, ha az erdőt 
védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják. 

(5) Az övezetbe tartozó telkek tovább nem oszthatók, de igény és lehetőség 
szerint összevonhatók.  

(6) Az övezetben kerítés csak vadvédelmi és balesetvédelmi céllal létesíthető. 
     Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

(7) Gazdasági rendeltetésű erdő területén az erdőgazdálkodáshoz és 
vadgazdálkodáshoz rendeltetés szerűen kapcsolódó építmények 
helyezhetők el az alábbiak szerint:  
Beépítési mód: szabadon álló 
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Beépítettség: max. 0,5% 
Építménymagasság: max. 4,5 m 
Beépíthető telek területe: min. 10,0 ha. 

 
Mezőgazdasági területek övezetei 

14.§ 
 

(1) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség 
intenzitása, a sajátos építési használat, továbbá a tájképi és 
környezetvédelmi érzékenység alapján az alábbi terület felhasználási 
egységekre tagolódik. 
a) általános mezőgazdasági terület (Má); 
b) kertes mezőgazdasági terület (Mk); 
c) korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (Mko). 

(2) A mezőgazdasági területen lakóépület nem létesíthető.  
Általános mezőgazdasági terület 
(3) Általános mezőgazdasági területen az OTÉK 29.§-ának megfelelően a 

növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezzel kapcsolatos 
termékfeldolgozás és – tárolás építményei helyezhetők el. 

(4) Általános mezőgazdasági területen a (3) bekezdés szerinti építmények 
kialakításának feltételei: 
Beépítési mód: szabadon álló 
Beépítettség: max. 3% 
Építménymagasság: max. 5.5 m 
Beépíthető telek területe:  
- szőlő, gyümölcs művelési ágú telek esetén: min. 5 ha,  
- egyéb művelési ágú telek esetén: min. 10 ha. 

(5) Általános mezőgazdasági területen a beépíthetőség szempontjából szőlő 
illetve gyümölcsös művelési ágú az a telek, amelynek területe legalább 
80%-án művelt szőlő-, illetve gyümölcs ültetvény található.  

(6) Általános mezőgazdasági területen a belterület határától számított 1000 
m-en belül nagy létszámú állattartó telep (41/1997.(V.28) FM rendelet 
meghatározása szerint nem létesíthető. 

       Kertes mezőgazdasági terület 
(7) Kertes mezőgazdasági területen pince, ideiglenes tartózkodásra is 

alkalmas gazdasági épület, présház, szerszám- és terménytároló 
helyezhető el. Állattartó épület, továbbá lakóépület nem létesíthető.  
a) 720 m2-nél kisebb területű telken építményt elhelyezni nem szabad; 
b) 720-1500 m2 nagyságú, szőlő, gyümölcsös vagy kertművelési ágban 
nyilvántartott telken, illetve  
c) 1500 m2-t meghaladó területű bármely művelési ágban nyilvántartott 
telken egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) 
helyezhető el. 
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(8) Kertes mezőgazdasági területen az (7) bekezdés szerinti építmények 
kialakításának feltételei: 
Beépítési mód: oldalhatáron álló vagy szabadon álló 
Beépítettség mértéke: max. 3% (de max. 90 m2) 
Építménymagasság: max. 3,5 m 
Beépíthetőő telek: min. 720 m2 
Kialakítható telek területe: min. 2000 m2 

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület 
(9) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen a felszíni vizek védelme, a 

természet- és tájképvédelem érdekében 
a) a Mko jelű övezetben épület nem létesíthető, 
b) a Mko-I jelű övezetben csak a gyepterület fenntartását, a bemutatást, 
ismeretterjesztést, vagy a sportolást szolgáló állattartó épületek 
helyezhetők el. 

(10) A KM-I jelű övezet beépítési paraméterei: 
Beépítési mód: szabadon álló 
Beépítettség mértéke: max. 1%  
Építménymagasság: max. 5,5 m 
Beépíthető telek: min. 10 ha 
Kialakítható telek területe: min. 1 ha. 

(11) A terület telkeinek művelési ága gyep, illetve erdő művelési ágú 
területté változtatható meg. 

 
Vízgazdálkodási területek 

15.§ 
 

(1) A vízgazdálkodási területek a folyóvizek, patakok, közcélú nyílt 
csatornák medre és parti sávja. 

(2) A vízgazdálkodással összefüggő területen építményt elhelyezni az OTÉK 
30.§-a, illetve csak külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet. 

 
IV.EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
Közlekedési létesítmények 

16.§ 
 

(1) A település területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési 
létesítményt elhelyezni csak az OTÉK, a hatályos jogszabályok, valamint 
jelen rendelet előírásai szerint lehet. 

(2) A közutak, és közterületek számára a szabályozási tervben meghatározott 
építési területet kell biztosítani. A szabályozási szélesség akkor 
csökkenthető, ha az illetékes hatóság a keresztmetszeti elemek 
helyszükségletének méretezése alapján ehhez hozzájárul. 
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(3) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei és 
berendezései, közművek, valamint a közlekedést kiszolgáló építmények 
létesíthetők, illetve növényzet telepíthető. Egyéb létesítmény csak a 
község mindenkor hatályos közterület-használati rendelete, illetve az 
illetékes útügyi hatóság állásfoglalása alapján engedélyezhető. 

(4) A közúthálózat elemei számára az alábbi szélességű területeket kell 
biztosítani. 
a) Országos fűút 
21.sz. (Hatvan – Salgótarján – országhatár) 
elsőrendű főút külterületen 
(gyorsforgalmi úttá való kialakításhoz szükséges területekkel) 
A csomópontban a csomópont helyigényének megfelelően kell a        
területet biztosítani  

 
b) Országos mellékutak 
24 105. j. tari bekötőút (Szondy u.) belterületi 
 szakaszán kialakult  
tervezett nyomáthelyezés (Vörösmarty u.) 
tervezett bekötő út külterületi szakaszon  
tervezett bekötő út belterületen 
 
21 135. j. sámsonházai bekötőút külterületi szakaszon 
21167 sz. Mátraverebély II. bekötő út 
  
c) Jelentősebb helyi feltáró utak 
Szabadság u. – Attila u. – (Csevice völgy)   kialakult 
Petőfi S. u. 2 – 54. tervezett egyirányúsítással  
Kossuth L.u. 1-45. 
45-59., Béke u. 
Rákóczi u. – Kovács pataknál tervezett híddal 
Róza u. és tervezett tömbáttörés  
d) Lakóutak, feltáró utak 
Meglévő lakóutak a kialakult állapot szerint 
(ahol a kialakult állapot kisebb ott új szabályozással 
Tervezett lakóutak (a feltárt terület függvényében) 
 
e) Külterületi egyéb utak (mezőgazdasági utak)  
 
 

(5) Az országos főútvonal (21. sz. főút) külterületi szakasza mentén 100 – 
100 m széles, az országos mellékutak külterületi szakasza mentén 50 – 50 
m széles védősávot kell biztosítani, amelyen belül építményt elhelyezni 

 
 
60 m 
 
 
 
 
17-18 m 
 
min.18 m 
30 m 
min. 22 m 
 
min. 20-30 m 
min. 40 m 
 
 
15-20 m 
12-18 m 
12-18 m 
min.12 m 
min. 12 m 
12-14 m 
 
12-16 m 
min. 10 m 
12-16 m 
 
14-16 m 
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csak az országos közút kezelőjének hozzájárulásával, és az erre vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően szabad. 

(6) Országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m 
távolságon belül építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban 
előírt feltételek, illetve a vasúti hatóság hozzájárulásával lehet. 

(7) Az OTÉK 42.§ (2) bekezdése szerint parkolási igényt telken belül, vagy 
helyhiány esetében az OTÉK 42.§ (10) és (11) bekezdése alapján 
feltételekhez kötve 500 m-en belül kell kielégíteni. 

(8) Jelenlegi parkolási igények kielégítésére néhány útszakasz mentén 
(Szondi u. – központ) árok lefedésével kell leállási lehetőséget biztosítani. 
További közterületi parkolók helyét a szabályozási terv tartalmazza. 

(9) Kerékpáros nyomvonalat kell kijelölni a 24 105. j. út mentén, illetve 
annak környezetében Pásztótól Bátonyterenyéig. 

(10) A gyalogos közlekedés számára a közlekedési területen belül a 
bekötőút, illetve a gyűjtőutak (jelentősebb feltáró utak) mentén kétoldali 
gyalogjárdát, a kisebb lakó-, illetve feltáró utakon pedig legalább 
egyoldali gyalogjárdát, illetve fasorokat kell biztosítani. 

 
Közműlétesítmények 

17.§ 
Általános előírások 
 

(1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, szenny- és csapadékvíz 
elvezetés, energiaellátás (villamosenergia-, földgáz- és távhőellátás), 
valamint a hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati 
előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közterületen vagy 
közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben –ha azt egyéb 
ágazati előírás nem tiltja- a közművek és biztonsági övezetük helyigényét 
szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Már szolgalmi joggal terhelt 
telekrészen mindennemű (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi 
joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. ( A szolgalmi 
jogot az illetékes földhivatalnál be kell jegyeztetni a szolgáltató javára.) 

(2) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén funkció váltás csak 
akkor engedélyezhető, illetve épület építésére építési engedély csak akkor 
adható, ha a beépítésre szánt területek építési övezetében a teljes 
közműellátás rendelkezésre áll. 

(3) 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 figyelembe vételével- kell 
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megépíteni. ( A szolgalmi jogot az illetékes földhivatalnál be kell 
jegyeztetni.) 

(4) Az utak szabályozási szélességében a közművek elrendezésénél mindig a 
távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A 
középtávon történő közműfejlesztéseket mindig előrelátóan a 
közterületrendezés hosszú távú igényeit figyelembe véve kell 
megvalósítani. A közművek elrendezését úgy kell megtervezni, hogy ahol 
mód van rá, fasor illetve zöldsáv részére biztosítani lehessen a helyet. 

(5)  Utak és egyéb közterületek építésekor, valamint a felújításakor a 
közművek egyidejű megépítéséről vagy egyidejű rekonstrukciójáról 
gondoskodni kell. 

(6) A  kiváltandó, feleslegessé vált közművezetékeket el kell bontani, 
indokoltan a földben maradó vezetéknek a lezárását, az eltömedékelését 
szakszerűen el kell végezni. 

(7) A tervezett épületek homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, kapcsoló 
szekrény és csatlakozó doboz helyét  és színét az épület stílusához, a 
homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. 

 
Vízellátás 
 

(8) A tervezett  és a rekonstrukcióra kerülő vezeték hálózatról az oltóvíz 
kivételét táblával jelölt földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani. A 
tűzcsapokat a védendő épülettől mérten 100 méternél közelebb kell 
elhelyezni. A funkciót váltó építmények esetében és a tervezett épületek 
építése idején a tűzcsapok helyének meghatározásához a hivatásos 
önkormányzati tűzoltósággal és a szolgáltatóval egyeztetni kell. Új 
építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárművek nem 
rendszeres közlekedésére és üzemeltetésére a területet illetve az utat 
biztosítani kell. 

(9) Azokban az építményekben, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a 
hálózatból kivehető vízmennyiséget, az építmények oltóvíz ellátását a 
meglevő vezeték keresztmetszetének bővítésével, illetve helyi 
megoldással kiegészítve, oltóvíztároló építésével kell megoldani. 

(10) A beépítésre nem szánt bel- és külterületen lakás céljául szolgáló 
vagy gazdasági új épület elhelyezése, ill. meglevő épület felsorolt célra 
történő funkció váltása csak akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is 
elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható. 

 
Szennyvízelvezetés 
 

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

(12) A szennyvízcsatornázásra kerülő utcákban, a csatorna megépítését 
követően az érintett telkeket a közcsatornába be kell kötni. A bekötés 
megvalósítását követően a helyi szennyvízgyűjtőt szakszerűen fel kell 
számolni. 

(13) A beépített területektől távol eső, a gazdaságosan nem 
csatornázható, laza szétszórt beépítésű területeken, szennyvízkezelési 
módját a kötelezően készítendő talajmechanikai szakvélemény 
meghatározása alapján kell megoldani. 

(14) Vállalkozási és gazdasági területről (lakótelkeken engedélyezett 
vállalkozások esetén is!) a kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell 
felelnie a közcsatornára rákötés rendeletben meghatározott feltételeinek, 
az ettől eltérő szennyezettségű vizet a telken belül létesítendő 
szennyvízkezeléssel – a megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell 
tisztítani. 

 
Felszíni vízelvezetés 
 

(15) A csapadékvíz elvezető hálózattal szállított csapadékvíz élővízébe 
történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. 

(16) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a 
befogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó 
telekterületű) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési 
engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő 
biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. 

(17) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, 
horhos stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély 
alapján az illetékes KÖVIZIG engedélyével szabad. 

(18) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel 
építendő parkoló felületekről az összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába. 

 
Villamosenergia-ellátás 
 

(19) A villamos kisfeszültségű és közvilágítási, továbbá a távközlési 
szabadvezetékeket közös, egyoldali oszlopsoron kell vezetni. 

(20) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat 
rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése 
engedélyezhető. A központ területén (Szobi u., Kossuth L. u, Petőfi S. u.) 
célszerű lenne a tervezett villamos vezetékeknek kábelben történő 
vezetése. 
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Földgáz- és távhőellátás 
 

(21) A középnyomású hálózatról ellátott tervezett fejlesztési területeken 
a földgáz nyomását csökkentő szabályozó berendezéseknek a telepítését a 
környezetbe illeszkedve kell megoldani. A tervezett egyedi szabályozókat 
– lehetőség szerint – földalatti elhelyezéssel kell építeni. Ettől eltérően 
telepített berendezések a telkek udvarán növényzet takarásában 
helyezhetők el. Illetve az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők.  

 
 
Hírközlés 
 

(22) A meglevő önálló toronyként üzemelő bázisállomásokon kívül 
újabb igény esetén:  
a./ Közszolgálati (6 m-t meghaladó magasságban elhelyezendő) hírközlési 
építmény (antennatorony) csak építési engedéllyel helyezhető el. 
b./ Hírközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, 
hogy előzetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás 
lefolytatásra kerüljön.  
c./ Újabb bázisállomás telepítése esetén törekedni kell arra, hogy a 
szolgáltató a meglevő állomásra helyezze fel a berendezését, még abban 
az esetben is, ha az, a tartószerkezet cseréjét igényli.  

 
Környezetvédelem 

18.§ 
 
Levegőtisztaság-védelem 

(1) A település területén kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan 
létesítmény létesíthető, üzemeltethető, amelynek légszennyezőanyag-
kibocsátása az előírt határértéken nem lépi túl.  

(2) Diffúz légszennyezéssel járó tevékenység során a kiporzás elleni 
maximális védelmet (nedvesítéssel, takarással, megkötéssel stb.) 
biztosítani kell. 

(3) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenység kizárólag zárt térben 
folytatható. A kellemetlen szaganyagok külső térbe jutását meg kell 
akadályozni.  

(4) Az új utcanyitásoknál legalább egyoldali, azonos fafajú, és azonos korú, 
előnevelt egyedekből álló fasorokat kell telepíteni.  

(5) A parkolókat az OTÉK 42.§ (7) bek. szerint fásítani kell. 
 
Zaj és rezgés elleni védelem  

(6) A zaj elleni védelem szempontjából a település területén a 8/2002. 
(III.22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet szerinti határértékek betartásával 
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az alábbi kategóriák szerint kell besorolni a területeket: 
1. területi funkció: a szabályozási terven jelölt tervezett országos- és      
meglévő helyi természeti védelem területei; 

     2. területi funkció: lakóterületek; 
     3. területi funkció: vegyes területek, különleges területek (régészeti park,      
     turisztikai célú terület, emlékpark, vásártér) 
     4. területi funkció: gazdasági területek, különleges területek 
     (bányaterületek, szennyvíztisztító)         
 
(7) A vasútvonal mentén a határértéket meghaladó zajterhelésű területeken az 

épületek akusztikai védelmét biztosítani kell (zajvédő kerítés létesítése). 
 
Hulladékgazdálkodás 

(8) A település területén az illegális szemét- és törmeléklerakást meg kell 
akadályozni, hulladék csak zárt térben, illetve gyűjtő edényzetben 
tárolható.  

(9) Gondoskodni kell a település területén a kommunális szilárd hulladék 
szervezett elszállításáról és a közigazgatási területen kívül kijelölt 
lerakóhelyen történő elhelyezéséről. 

(10) A veszélyes hulladékok kezelése csal a vonatkozó jogszabályok, a 
102/1996. (VII.12.) Kormányrendelet és módosítása szerint történhet.  

(11) Állati hullák (tetemek) elhelyezése az erre a célra kijelölt 
dögkútban 2005. dec. 31-ig történhet. Ezt követően a tetemek 
intézményes elszállításáról gondoskodni kell.  

 
Föld- és vízvédelem 

(12) A földmozgatással járó tevékenységek (tereprendezés, alapozás 
előkészítése stb.) végzése során biztosítani kell a termőföld, humuszos 
termőréteg védelmét, összegyűjtését, deponálását és újrahasznosítását.  

(13) Terület feltöltése csak szennyeződésmentes anyaggal történhet.  
(14) Rekultiválni kell a település területén lévő kommunális szilárd 

hulladéklerakó, valamint fekália telep területét. (határidő: 2006.12.30.) 
(15) Nem burkolt felületen hulladék, illetve útsózási és egyéb, a talajt, 

felszín alatti vizeket potenciálisan szennyező (fertőző, mérgező) anyag 
ideiglenesen sem helyezhető el. 

(16) A település területén keletkező szennyvizek környezetkímélő 
elhelyezéséről gondoskodni kell. A szennyvíz szikkasztása ideiglenes 
jelleggel sem engedélyezhető. 

(17) A csatornahálózatba csak az előírásoknak megfelelő minőségű 
szennyvizek engedhetők. 

(18) Vízfolyásokba csak az előírásoknak megfelelő minőségű vizek 
vezethetők.  
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(19) A természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes 
élőhelyek partvonalától számított 1000 m-en belül a vizekre és a vízben 
élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése tilos.  

 
Táj-és természetvédelem 

19.§ 
 

(1) A település közigazgatási területét érintően az országos ökológiai hálózat 
elemei, valamint a tervezett NATURA 2000 területei esetében a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatósága, helyi jelentőségű védett természeti területeket 
érintően a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala (jegyző) az elsőfokú 
természetvédelmi hatóság. A területeket érintő építési munkák, illetve a 
területek állapotát befolyásoló egyéb tevékenységek csak az elsőfokú 
természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulásával végezhetők.  

(2) A Mátrai Tájvédelmi Körzet bővítésre tervezett területén (073 hrsz.) a 
védetté nyilvánítás után a kezelési terv előírásai szerint kell eljárni.  

(3) Országos jelentőségű természeti emlékek a források. Higiénikus és 
vízföldtani szempontból is megfelelő foglalásuk szükséges (különösen az 
Alsó- és Felső-csevicék esetében). 

(4) A helyi természeti védelem alatt álló területen: 
a) épület nem létesíthető; 
b) a területen csak olyan építmények létesíthetők, melyek a védett terület 
állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen nem 
változtatják meg. 

(5) A vízfolyások mederrendezése során a környező fás növényállomány 
védelmét biztosítani kell. Előtérbe kell helyezni a mérnökbiológiai 
módszerek alkalmazását.  

(6) Erdők, illetve védő zöldsávok telepítésénél a tájra jellemző őshonos fa- és 
cserjefajok alkalmazhatók. 

(7) A felhagyott roncsolt területeket, illetve a bányaművelés megszűnése után 
az e célra igénybe vett területeket – az elékészült tájrendezési terv alapján 
– rekultiválni kell. 

 
Városépítészeti értékvédelem 

20.§ 
 

(1) A városépítészeti értékvédelem kiterjed:  
a) az országos védelem alatt álló építményekre, 
b) helyi védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt építményekre, 

         utcaképekre, 
      c) történelmi, régészetvédelmi értékekre.  
(2) Országos védelem alatt álló építmények:  

- Szent Mihály-templom – Tar, Petőfi S. u. 7. (219 hrsz.) 



 20 

Hatályos védelem: Műemlék (Tsz: 5430) 
Az épület jellege: román és gótikus, barokk kori és klasszicista 
bővítéssel (XII-XIX. sz.) 
- Tar Lőrinc udvarháza (falmaradvány) – Tar, Mátrai u. (231-233 hrsz.) 
Hatályos védelem: Műemlék, védett régészeti emlék (Tsz: 5432). 
Az udvarház építése: XIV. sz. Régészeti ásatás, feltárás 1983-85. 
- Római katolikus plébánia – Tar, Kossuth L. u. 8. (382 hrsz.)  
Hatályos védelem: Műemlék (Tsz: 5431) 
Az épület jellege: klasszicista (XIX. sz. eleje) 
A három műemlék műemléki és egyben régészeti környezete (közösen:        
211, 212, 220/1 – 2, 228 (temető), 229, 231 – 239, 242 – 247 (Tar 
Lőrinc udvarház  környezete), 253, 379 – 381, 382 (paplak), 383 – 384, 
395/1, 396, 399, 043/16– 18 hrsz. 

(3) Az országos védelem alatt álló területek, illetve objektumok 
környezetében területet felhasználni, építési telket, illetve területet 
kialakítani és beépíteni, és mindenfajta építési ügyben eljárni csak a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulásával, illetve a 
műemlékvédelemre vonatkozó mindenkori jogszabályok betartásával 
szabad.  

(4) Helyi védelemben részesülnek a településszerkezeti, valamint a 
szabályozási tervben jelölt, illetve a szöveges munkarészekben felsorolt 
helytörténeti, településképi szempontból értéket képviselő építmények, 
épületegyüttesek (utcaszakasz), illetve beépítési struktúra.  
- Kossuth L. u. és Petőfi S. u. – utcaszerkezet és beépítési struktúra 
(XVIII. sz.). 
- Volt általános iskola épülete a Petőfi S. utcában (383 hrsz.). 

(5) A védelemben részesített épületen (útszakaszon) bármilyen beavatkozás 
(építés, felújítás, átalakítás, bontás), illetve ezekre hatósági engedély 
kiadása csak a képviselő-testület határozata alapján végezhető, 
illeszkedve az eredeti formavilághoz.  

(6) Régészeti területek (lásd - függelék): 
(7)  A régészetre vonatkozó törvények és rendeletek értelmében, valamennyi 

ismert régészeti lelőhely esetében építési, telekalakítási engedélyt kiadni, 
illetve földmunkával járó tevékenységet végezni csak a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal által adott szakhatósági engedély 
figyelembevételével lehet. 

(8) A településszerkezeti és szabályozási terven jelölt régészeti érdekű 
területeken bármilyen földmunkával járó fejlesztés, beruházás 
megkezdése előtt készüljön a tervezési területre vonatkozó 
állapotfelmérés (régészeti terepbejárás), amely meghatározza, hogy a 
tárgyi területen szükség van-e régészeti beavatkozásra. Ennek hiányában 
a tervezési területen minden egyes építkezéshez régészeti 
szakfelügyeletet kell biztosítani.  
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(9) A régészeti lelőhelyeken a földmunkák megkezdése előtt megelőző 
feltárást kell végezni. A lelőhelyekkel nem érintett szakaszokon 
régészeti megfigyelést kell biztosítani 

 
Függelék (ad. 20.§ (6) pont) 

Tar Község területén lévő régészeti területek 
 

Régészeti lelőhelyek 
- Tar Lőrinc volt udvarházának környezete ( 231 – 239, 242 – 247 hrsz.) 
- Szent-Mihály templom telke – Petőfi S. u. 7. (249 hrsz.) 
- Kossuth L. u. – Petőfi S. u. környezete (középkori falu) 
- Bronzkori és kora újkori telepnyom (0119 hrsz. – Zagyva partján) 
- Őskori, kelta, népvándorlás kori, középkori leletanyag (0144/35 – 36) 
- Fehér bánya: …….. kori temető (077/1 hrsz.) 
- Tar, Szőlősi út – népvándorláskori telep – (hrsz.: 0124, 0138/1, 0145/5, 

0145/6) 
- Tar-Hosszú-rét- őskor, késő középkor” 

 
Régészeti érdekű területek 

- Várbérc (049/2, 068/1 – 5) – Árpád korabeli földvár 
- Mész pest (015/51hrsz.) – középkori mészégető kemencék 

 
Tilalmak és korlátozások 

21.§ 
 

(1) Építési és telekkialakítási tilalom alá esnek a szabályozási tervben – 
településrendezési feladatok megvalósítása érdekében (útkialakítás, 
útszabályozás, területfelhasználási besorolás megváltoztatása) bejelölt 
területek, ahol a tilalom a távlati rendeltetésnek meg nem felelő 
építményekre vonatkozik. 

(2) Építési és telekalakítási tilalom alá esik közcélú felhasználás érdekében:  
- 631/2 hrsz.-ú ingatlannak útszabályozással érintett része a Liget u. és a 
Szondi u. közúti összekötése céljából. 
- 661 és 662 hrsz.-ú ingatlanok – zöldterület (park) kialakítása céljából. 
- 329 – 338 hrsz.-ú ingatlanok útszabályozással érintett része.  
- Sport utca északnyugati oldala (751 – 759 hrsz.) – területfelhasználási 
besorolás miatt. 
- 111/2, 113/2 hrsz.-ú ingatlanoknak útszabályozással érintett része a 
Fenyves u. és a Táncsics M. u. összekötése céljából. 
- 710, 60, 68-as hrsz.-ú ingatlanoknak az útszabályozással érintett része – 
zsákutca megszűntetése érdekében. 
- Vörösmarty u. délkeleti oldalának útszabályozással érintett része – 
közlekedésfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében.  
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(3) Építési korlátozás alá eső területek védőtávolság biztosítása érdekében: 
- Az országos főútvonal külterületi szakaszán a tengelyvonaltól számított 
100-100 m-en belül, valamint az országos mellékútvonalak mentén 50-50 
m-en belül építményt elhelyezni az országos közút kezelőjének 
hozzájárulásával lehet.  
- Az országos közforgalmi vasútvonal szélső tengelyvonalától számított 
50-50 m-en belül építményt elhelyezni csak az illetékes hatóság 
(Központi Közlekedési Felügyelet, Vasúti Felügyelet, MÁV Rt.) 
engedélyével lehet.  
- Közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül a 17.§ 
szerint. 
- egyéb környezetszennyező létesítmények (szennyvíztisztító stb.) 
védőtávolságán belül a 18.§ szerint. 

(4) Építési korlátozás alá – egyéb szempontok miatt- eső területek: 
- a szabályozási tervben HK-val jelölt házikert területek jelen előírások 
6.§-a szerint. 
- a korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek a 14.§ szerint. 
- a véderdő területek 13.§ szerint. 

 
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

22.§ 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő felkészülési idő után lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően az I. fokú 

határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tar község 

rendezési terveihez korábban készített szabályozási előírások, illetve az 
azt elfogadó rendeletek.  

(4)  A helyi építési szabályzat csak a szabályozási terv módosítással együtt 
érvényes (M= 1:4000 méretarányú külterületi szabályozási tervlap 
részlet). 
 
 
 
 
Turopoli Zsolt    Molnárné dr. Kontra Bernadett 
 polgármester                                                            jegyző 
 


