
Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 

11/2004.(VI. 12.) rendelete 

a növények  ültetési, telepítési  távolságára vonatkozó helyi szabályokról 

 

 

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése által biztosított jogkörében 

eljárva a növények telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályokra az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az 

állampolgárok, gazdák, gazdálkodó szervezetek növények telepítésére 

vonatkozó helyi előírásainak betartását oly módon, hogy a várható lombkorona 

és gyökérzet figyelembevételével elkerülhető legyenek a későbbi jogviták a 

szomszédok között. 

 

2.§. 

 

A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén történő ültetésre, 

telepítésre terjed ki. 

 

Az ültetésre, telepítésre vonatkozó szabályok 

 

3.§. 

 

A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától belterületen: 

a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor 

(élősövény) esetében  1,20 méter, 

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 2,00 méter, 

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és 

egyéb bokor esetében  3,00 méter. 

 

4.§. 

 

A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától külterületen: 

a) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, 

ribiszke- és málnabokor esetében 1,00 méter, 

b) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter, 

 



c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter, 

d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 

3,50 méter, 

e) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter 

f) cseresznyefa esetében 5,00 méter, 

g) dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 

méter. 

 

5.§. 

 

Külterületen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő vagy  gyümölcsös, 

szőlőt és gyümölcsfát a 3.§-ban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb 

bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: 

a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény)  esetében 1,00 méter, 

b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,50 méter, 

c) 2 méternél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,00 méter, 

d) fa esetében 8,00 méter. 

 

6.§. 

 

(1) Közterületen közműlétesítmény fölé növény nem ültethető. 

(2) Közterületen a növényeket úgy lehet telepíteni, hogy a közút beláthatósága 

biztosított legyen. 

 

 

Meglévő cserje, bokor, fa kezelése, gondozása 

 

7.§. 

 

(1) A telek tulajdonosának kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint 

a szomszéd telekre átnyúló ágak levágása. 

(2) Az átnyúló ágakat igazolt, eredménytelen felszólítás (pl: tanú, ajánlott levél, 

jegyzőnél előterjesztett kifogás) után az érintett telek tulajdonosa (panaszos) 

kíméletes módon eltávolíthatja, de gondoskodnia kell a növényen keletkezett 

sebfelület kezeléséről. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

8.§. 

 

a) gyümölcsös: az a földterület, amelyen a termesztett főnövény valamely 

gyümölcsfa vagy gyümölcstermő bokor. Gyümölcsös a legalább két 



gyümölcsfasorból álló pászta, valamint a gyümölcsfa-iskolai termelést szolgáló 

alany, szemzőhajtás, oltóvessző és magtermő ültetvény is. 

b) gyümölcsfa: az alma-, körte-, birs-, naspolya-, cseresznye-, meggy-, szilva-, 

kajszi-, őszibarack-, mandula-, dió és gesztenyefa. Gyümölcstermőbokor a 

mogyoró-, füge-,  köszméte-, ribiszke-, ribiszkeköszméte, málna-, málna-szeder, 

bodza, feketeberkenye-, homoktövis-, áfonya- és kivi  bokor, illetőleg oltvány. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

11.§.
1
 

 

 

 

12. § 

 

Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Gyöngyösoroszi, 2004. április 5. 

 

 

 

                 Szecskő Lászlóné                                       Tóth Tiborné 

                       jegyző                                                   polgármester  

 
Záradék: 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2012. (IV. 27.) önkormányzati 

rendeletének 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet módosítása 2012. május 1-én lép hatályba. 

 

 

Vernyihel Lívia    dr. Mészáros Katalin 

polgármester      jegyző 

 

A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2012. április 27. 

 

  dr. Mészáros Katalin 

  jegyző 

 

                                                 
1
 A 11. § -t hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2012. (IV. 

27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése; hatályon kívül helyezve: 2012. május 1-től 

 


