
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
13/1998.(IV.1.) Ök.sz. rendelete 

 
A növények telepítési távolságáról 

 
I.  
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Tv. 16. § 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta 
meg: 
 

II. 
 

A telepítési távolságokra vonatkozó szabályok 
 

2.§ 
 

A legkisebb ültetési távolságok az ingatlan határától: 
 

(1) A belterületen és mezőgazdasági területen a kiskert övezeten belül eső részén 
- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor 

(élősövény) esetében 0,50 m, 
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,00 méter, 
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb 

bokor esetén 2,00 méter, 
(2.) Mezőgazdasági területnek a kiskert övezeten kívül eső részén: 
 
- a gyümölcs faiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke, és 

málnabokor esetében 0,80 méter, 
- minden egyéb gyümölcsbokor ( mogyoró, stb.) esetében 2,00 méter, 
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter, 
- törpealanyra oltott almafa, tovább meggy, szilva, mandulafa esetében 3,50 méter, 
- vadalanyra oltott alma, és körtefa, továbbá kajszi fa esetében 4,00 méter, 
- cseresznyefa esetében 5,00 méter, 
- dió-, és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter. 

 
(2) Mezőgazdasági területnek a kiskert övezeten kívül eső részén, amennyiben a 

szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy kiskert övezet, szőlőt, gyümölcsfát a 
(2) bekezdésben foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az 
alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: 

 
- 1 méternél magasabbra nem törő bokor (élő sövény) esetében 0,80 méter, 
- 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,20 méter 
- 2 méternél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,00 méter 
- Fa esetében 8,00 méter. 

 



III. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

3.§ 
 
 

(1) Szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 
2.§-ában foglalt szabályokat megszegi. 

(2) E rendelet 1998. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Varga László        Dr. Woth László 
Polgármester                          jegyző 


	Vegyes rendelkezések

