
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
26/2007. (XII.18.) KT rendelete 

a növények telken való elhelyezésére, valamint telepítésére (ültetési) távolságára vonatkozó 
elıírásairól 

(egységes szerkezetben a 12/2012.(IV.20.) rendelettel) 
 
 

Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a szabálysértésekrıl szóló 
1999. évi LXIX. törvény  1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a növények telken való 
elhelyezésére, valamint telepítésére (ültetési) távolságára vonatkozó elıírásairól az alábbi rendeletet alkotja 
meg: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Sajószentpéter Város közigazgatási területén lévı beépített vagy 

beépítetlen építési telek (a továbbiakban: telek) zöldfelületére és növényzetére, függetlenül attól, 
hogy a telek tulajdonosa természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet. 

 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a fák védelmérıl szóló 21/1970 (VI.21.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) 

bekezdéseiben meghatározott alkalmazási körökre. 
 

 
2. § 

 
Telepítési távolságok 

 
(1) Belterületen a legkisebb telepítési (ültetési) távolság az ingatlan határától a következı: 
 

a) 
szılı, valamint 3 m-nél magasabbra nem növı gyümölcs és egyéb cserje (élı 
sövény) esetében: 0,5 m 

b) 3 m-nél magasabbra nem növı gyümölcs és egyéb fa esetében: 1,0 m 

c) 
3 m-nél magasabbra növı gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb 
cserje (élı sövény) esetében: 2,0 m 

d) az építmény falától lombos fa telepítése esetében: min. 2,0 m 

 
(2) Szomszédos telek tőzfalának, kerítésének kúszónövénnyel való befuttatását kizárólag a tulajdonos 

engedélyével, lehetıleg tartószerkezet alkalmazásával lehet megvalósítani. 
 
(3) Mezıgazdasági övezet területén a legkisebb telepítési (ültetési) távolság az ingatlan határától a 

következı: 
 

a) 
gyümölcs faiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szılı, köszméte, 
ribiszke- és málnabokor esetében: 0,8 m 

b) minden egyéb gyümölcsbokor ( mogyoró, stb.) esetében: 2,0 m 

c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében: 2,5 m 



d) törpealapra oltott almafa, továbbá meggy, szilva és mandulafa esetében: 3,5 m 

e) vadalanyra oltott alma- és körfa, továbbá kajszi fa esetében: 4,0 m 

f) cseresznyefa esetében: 5,0 m 

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

8,0 m 

 
(4) Külterületen, amennyiben a szomszédos földterület szılı vagy gyümölcsös, a legkisebb telepítési 

(ültetési) távolság az ingatlan határától a következı: 
 

a) szılı és gyümölcsfa telepítés esetében:            a (3) bekezdésben meghatározott ültetési távolságok 

b) 1 méternél magasabbra nem növı bokor (élı sövény) esetében: 0,80 m 

c) 2 méternél magasabbra nem növı bokor (élı sövény) esetében 2,0 m 

d) fa esetében 3,0 m 

 
3. § 

 
Szabálysértési eljárás1 

 
4. § 

 
Záró rendelkezések 

 
Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Sajószentpéter, 2007. december 13. 
 
 
Dr. Márton Kinga  sk.                                                                                              Dr. Faragó Péter sk. 
     jegyzı                                                                                                                       polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendeletet 2007. december 18-án kihirdettem. 
 
 
Sajószentpéter, 2006. december 18. 
 
 
Dr. Márton Kinga sk. 
     jegyzı 

 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(IV.20.) Ör. 2. § i) pontja                  Hatályos: kihirdetést követı nap 


