
Vizslaparki út – Petőfi utca sarkán lévő eladó építési terület 
 

 
Tulajdonos: Indotek Vagyonkezelő Zrt. 
Cím: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. 
Email: indotek@indotek.hu 
Kapcsolat: Balázs‐Piri Balázs 

Tel:30/445‐78‐74 

Telekterület: 1902 m2 

A telek egy része szabályozva van. A Vizslaparki út felőli oldalt érinti. itt a telekhatár nem egy egyenes vonal, hanem 

van egy kiugrás, a szabályozási vonal pedig ezt vágja le. Az érintett terület mindössze 29,15 m2, tehát a teljes 

1901,55 m2‐es telekből ennyit kell leválasztania és ennyivel kevesebb területtel kell számolni a beépíthetőség 

meghatározásánál is (1872,4 m2). 

Hrsz: 3422 

Beépíthetőség: 75% 

A terület Zalaegerszeg kisvárosias lakóövezetében, a Vizslapark szomszédságában található, a Petőfi Sándor utca és a 

Vizslaparki út sarkán.   

A terület Lk‐4 besorolású. 

 

 

 
 

További részletes dokumentáció (övezeti leírás térképek, fotó stb.) Lásd az alábbi oldalakat: 
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Zalaegerszeg

Lépték: 1 :1000
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A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási
Terve

Az adott 3422 HRSZ-hez tartozó egyéb előírások, figyelmeztetések a következők:

Övezeti jel: KÖu
(1) A közúti közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló övezet az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű
várakozóhely  (parkoló),  a  járda  és  gyalogút  (sétány),  köztér,  mindezek  csomópontja,  vízelvezetési  rendszere  és
környezetvédelmi építményei, a közúti,  továbbá a közmű és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2)  A  közúti  közlekedési  és  közmű  elhelyezés  övezetében  az  utak  és  közművek  építményeit  az  utak  közlekedési
szerepkörétől  és  a  rendelkezésre  álló  területtől  függően  az  1.  függelék  szerinti  mintakeresztszelvények
figyelembevételével kell kialakítani.

(3) A közúti közlekedési és közmű övezetben elhelyezhető épület a közlekedést kiszolgáló, valamint a területet igénybe
vevők ellátását szolgáló

a) kereskedelmi, szolgáltató, és szállás,
b) gépjármű tároló, illetve parkolóház,
c) üzemanyagtöltő állomás

rendeltetést tartalmazhat.

(4) A közúti közlekedési és közmű övezetben építési hellyel nem jelölt területen legfeljebb földszintes, 30 m2 beépített
területtel rendelkező  épület alakítható ki. 30 m2 beépített  területnél nagyobb, vagy földszintesnél magasabb épület  a
szabályozási tervben e célra építési hellyel jelölt területen valósítható meg.
Terepszint alatti személygépkocsi tároló építménye, továbbá támfalgarázs az erre közlekedésileg alkalmas területeken
helyezhető  el.  A  terepszint  alatti  személygépkocsi  tároló  felett  felépítmény  épülhet  az  alépítmény  alapterületének
legfeljebb 10%-ával.

(5) A közműhálózatok és létesítmények számára az előírások szerint védőtávolságot kell biztosítani. A védőtávolságon
belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával folytatható.

Övezeti jel: Lk-4
(1)  A  kisvárosias  lakóövezet  sűrű  beépítésű,  több  önálló  rendeltetési  egységet  magába  foglaló,  elsősorban  lakó
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kisvárosias lakóterületek „Lk-1”- „Lk-7” jelű övezetekre tagozódnak, mely övezetekben az épületek a következő
rendeltetést tartalmazhatják:

övezeti
jel

elhelyezhető rendeltetés

lakó- helyi lakosság
ellátását
szolgáló

kereskedelmi-,
szolgáltató-

hitéleti-,
nevelési-,
oktatási-,

egészségügyi-,
szociális-

kulturális-, szállás
jellegű-

igazgatási-,
iroda-

sport-

Lk-4 igen igen igen igen igen igen igen

Az  övezetek  területén  az  előzőeken  túl  elhelyezhetők  az  épületek  rendeltetését  kiszolgáló  másodlagos  rendeltetésű
épületek.

(3)[28] Az „Lk-1”- „Lk-7” jelű kisvárosias lakóövezetek telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a
telekalakítás szabályai a következők:

 

Kialakítható
legkisebb
telekszélesség
és terület

Beépíthető
legkisebb
telekszélesség
és terület

Beépítési
mód

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
(saroktelek)
mértéke

Megengedett
legkisebb és
legnagyobb
beépítési magasság

Kialakítható
legkisebb
zöldfelület
mértéke

Lk-4
20 m,

720 m2
kialakult zártsorú 50 (75)% (2)

Homlokzatmagasság:

-12,5 m

Épületmagasság:
7,5-10,5 m

20 %

(1) A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetében 60 %, egyéb esetben a sarokteleknél 720 m2 telekterületig 60%,
720 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 35%.

(2)  A  2008.  IV.  25.  előtt  kialakult  saroktelek  esetén  a  terület  75%-a,  egyéb  esetben  saroktelek  esetén  720  m2
telekterületig 75%, 720 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 50%.

(3) Dózsa György utcai építési telkek esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 m, megengedett legnagyobb
homlokzatmagasság 8,5 m.

(4)  A  kisvárosias  lakóövezetekben  a  másodlagos  rendeltetésű  épület  megengedett  legnagyobb  épület-  és
homlokzatmagassága 3,5 m.
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 19.

Kivonat Zalaegerszeg helyi építési szabályzatából a 3422 HRSZ-ú ingatlanra. Telefon: (92) 502-100

SZABÁLYOZÁSI TERVLAP M 1:1000 ÁTNÉZETI VÁZLAT
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