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Miniszterelnökség 

Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 

Füleky Zsolt helyettes államtitkár úr 

 
Tárgy:  Zártkertek beépíthetősége. 
 
T. Cím! 

Az OTÉK legutóbbi módosítása a beépítésre nem szánt területeknél, köztük a mezőgazdasági övezetekben is a 
beépíthetőség felső korlátját 10%-ra emelte meg, és szabályozza a művelésből kivett területek beépíthetőségét 
is. Ugyanakkor ennek az új bekezdésnek a szövege, egészen pontosan a második mondata nem teljesen 
egyértelmű: 29.§ (8) Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-
os beépítettséggel helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet. 

A többi mezőgazdasági területnél, ahol az Oték megengedi a lakóépület építését, ott csak a beépítettség felében 
lehet lakó rendeltetés, különálló lakóépület formájában. Mi a helyzet a (8) bekezdés esetében? Itt a teljes 
beépítettség lehet lakó rendeltetés? A lakóépületnek mitől kell, hogy külön álljon? 

Ehhez kapcsolódik még a következő kérdés is. A zártkerti művelésből kivett területek továbbra is mezőgazdasági 
övezetben, vagyis beépítésre nem szánt területen maradnak. A művelésből való kivonás azt is jelenti, hogy ott 
továbbra már nem folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. Ebben az esetben az Építési törvény 19.§ (2) bek. 
d) pontja is érvényes ("a korábbi gazdálkodó ottlakását biztosító második lakóépület céljára szolgál, és 
amennyiben biztosított a gazdálkodás folytatása, valamint azt a gazdaság meglévő építményeinek közvetlen 
közelében építik fel"), ami lehetővé teszi beépítésre nem szánt területen lakóépület építését. Ez a feltétel hogyan 
teljesülhet az Oték előírás fényében? 

A zártkerti területek beépítése természetesen más aggályokat is felvet, ami tagjainkat, a főépítészeket 
aggodalommal tölt el. Általában ezeken a volt zártkerti, most mezőgazdasági területeken nem oldható meg a 
hóeltakarítás, a szemétszállítás, a mentővel, vagy tűzoltóval való megközelítés, a teljes közművesítés. A 
gyakorlat szerint a területen lakók, illetve a későbbiekben, az említett szabály alapján lakóépületet építők ezeket 
az ellátásokat az önkormányzattól követelik, mondván, hogy bejelentkeztek a zártkerti címükre. Evvel egyidőben 
a település központi területein, vagy a beépítésre szánt és közművesített területein nem épülnek lakások, ezek az 
övezetek lepusztulnak, vagy üresen maradnak. 

Kérjük állásfoglalásukat a fenti kérdésekben. 
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Salamin Ferenc elnök 


