1
6.
Lf-03

Lf-01
K
K
K
12,0

5.
Lf-02
K
K
K

telekalakítás nélkül
nem beépíthető
16,0
40,0

40,0
OTÉK
Rendeltetési
egység

720,0 lakóépület,
mező- és
erdőgazdasági
(üzemi)
építmény,
kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó
épület,
szálláshely
szolgáltató
épület,
kézműipari
építmény, helyi
igazgatási,
egyházi,
oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
sportépítmény

Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.
-

hátsókert (m)

30
hézagosan
"Z"
0-5
K, új
építés
esetén
6m

30
hézagosan
"Z"
0-5
min.
6,0m
3,5
5,5
50
0,4

30
ÉNY-i
"O"
5,0
min. 6
min.
6,0m
3,5
5,0
50
0,4

min.
max.

3,5
5,5
50
0,4

Beépítés szabályai

V

-

-

Gépkocsi elhelyezés

U

Telkenként max. egy közúti
csatlakozás létesíthető.

T

Min. 2 db gépkocsi elhelyezése rendeltetési egységenként, saját telken belül. (A kerekítés szabályai szerint!)
Telkenként max. egy közúti csatlakozás létesíthető.

S

Egyéb előírások, védelem, kikötés

R

Tömbönként egységes út és telekalakítást követően beépíthető

Q

Kerítés

P

Vakolt pillér és lábazat, áttört mező, max.1,8 m magasság

O

szintterület sűrűség

N

zöldfelület mértéke (%)

M

építmény magasság (m)

L

előkert *(m)

Új építési telek

oldalkert (m)

720,0
-

K

max. 1,8 m magasság

Megengedett használat

J

módja

I

mértéke (%)

H

Nem helyezhető el

G

Kivételesen elhelyezhető

F

minimális telekterület(m2)

Meglévő építési
telek
E

Max. 2 lakóegység egy épülettömegben.

2.
D

szélessége min. (m)

C

minimális telekterület (m2)

B

mélysége min. (m)

1.

szélessége min.(m)

A

K, nem csökkenthető, vagy 40 m mélysége min. (m)

4.

K, nem csökkenthető

3.

Övezeti jel

3. melléklet a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez1

A falusias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások

W

Egyéb előírások

4. melléklet a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez2
A kertvárosias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások
K

L

M

N

O

P

min.

max.

zöldfelület mértéke (%)

szintterület sürüség

Nem helyezhető el

hátsókert (m)

a helyi lakosság
közbiztonságát
szolgáló
építmény,
sportépítmény,
a terület
rendeltetésszer
ű használatát
nem zavaró
hatású egyéb
gazdasági
építmény

V

W

Egyéb előírások

min. 6

3,5

6,0

50

0,5

oldalkert (m)

Laza beépítésű,
összefüggő
nagy kertes,
több önálló
rendeltetési
egységet
magába foglaló
lakóépületek.
A helyi
lakosság
ellátását
szolgáló
Telekalakítás nem
kereskedelmi,
végezhető, max. két telek
szolgáltató,
összevonásával, kivéve a
vendéglátó
szabályozási vonal.
épület,
egyházi,
oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
a terület
rendeltetésszer
ű használatát
nem zavaró
hatású
kézműipari
épület.
Laza beépítésű,
összefüggő
nagy kertes,
több önálló
rendeltetési
egységet
magába foglaló
lakóépületek.
A helyi
lakosság
ellátását
szolgáló
kereskedelmi,
18,0
40,0
720,0 szolgáltató,
vendéglátó
épület,
egyházi,
oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
a terület
rendeltetésszer
ű használatát
nem zavaró
hatású
kézműipari
épület.
Laza beépítésű,
összefüggő
nagy kertes,
több önálló
rendeltetési
egységet
magába foglaló
lakóépületek.
Legfeljebb
négylakásos
lakóépület, a
helyi lakosság
ellátását
szolgáló
20,0
50,0
kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó
épület,
egyházi,
oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
a terület
rendeltetésszer
ű használatát
nem zavaró
hatású
kézműipari
épület.

Kivételesen elhelyezhető

OTÉK

Rendeltetési egység

minimális telekterület(m2)

mélysége (m)

U

Beépítés szabályai

legfeljebb
hatlakásos
lakóépület,
üzemanyagtöltő,
szálláshely
szolgáltató épület
- a megengedett
lakásszámot meg
nem haladó
vendégszobaszám
ú egyéb
kereskedelmi
szálláshely épület
kivételével,
egyéb közösségi
szórakoztató,
kulturális épület,
önálló
parkolóterület és
garázs a 3,5 t
önsúlynál
nehezebb
gépjárművek és az
ilyeneket szállító
járművek számára

30

K"O"

K

A meglévő és megtartott épület esetén kialakult (K).
Új építés esetén min. 6 m.

Telekalakítás nélkül
nem beépíthető.

T

előkert (m)

Telekalakítás nélkül
nem beépíthető.

S

módja

K

szélessége (m)

minimális telekterület(m2)

mélysége (m)
K

R

mértéke (%)

6. Lke-03

szélessége (m)

Övezeti jel

5. Lke-02

K

Q

legfeljebb
hatlakásos
lakóépület,
üzemanyagtöltő,
szálláshely
szolgáltató épület
- a megengedett
lakásszámot meg
nem haladó
vendégszobaszám
ú egyéb
kereskedelmi
szálláshely épület
kivételével,
egyéb közösségi
szórakoztató,
kulturális épület,
önálló
parkolóterület és
garázs a 3,5 t
önsúlynál
nehezebb
gépjárművek és az
ilyeneket szállító
járművek számára

30

északi
"O"

5,0

min. 6

min. 6

3,5

5,5

50

0,5

-

30

K "O"

min.
5,0
max.
10,0

min. 6

min. 6

3,5

7,5

50

0,6

-

Gépkocsi elhelyezés

J

Megengedett használat

4. Lke-01

2

I

Új építési telek

2.

3.

H

-

a helyi lakosság
közbiztonságát
szolgáló
építmény,
sportépítmény,
a terület
rendeltetésszer
ű használatát
nem zavaró
hatású egyéb
gazdasági
építmény

1500 m2 alatt
max. 2
lakóegység,
1500 m2
felett 4
lakóegység
helyezhető el
egy épülettömegben.

Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

1800 m2 felett
legfeljebb
hatlakásos
lakóépület

Min. 2 db gépkocsi elhelyezése rendeltetési egységenként, saját telken belül.
Telkenként max. egy közúti csatlakozás létesíthető.

G

Egyéb előírások, védelem, kikötés

F

utcafrontra nyíló gépkocsitároló a közterülttől számított 5 m-en belül nem alakítható ki.

Meglévő építési
telek

1.

E

Kerítés

D

max. 1,8 m magasság

C

max. 0,6 m lábazat, áttört mező , max.1,6 m magasság, illetve sövénybe rejtett drótfonat,

B

építmény
magasság (m)

A

5. melléklet a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez3
A vegyes területekre vonatkozó építési övezeti előírások

3

-

20,0

-

-

3000,0

1000,0

P

Q

R

S

T

U

lakóépület,
igazgatási épület,
kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó,
szálláshely
szolgáltató épület,
egyházi, oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
sportépítmény
kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó,
szálláshely
szolgáltató épület,
egyéb közösségi
szórakoztató
épület, a terület
azon részén,
amelyben a
gazdasági célú
használat az
elsődleges,
egyházi, oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
sportépítmény
kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó,
szálláshely
szolgáltató épület,
egyéb közösségi
szórakoztató
épület, a terület
azon részén,
amelyben a
gazdasági célú
használat az
elsődleges

Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

-

kereskedelmi,
szolgáltató,
vendéglátó,
szálláshely
szolgáltató épület

-

nem zavaró
hatású egyéb
gazdasági
építmény

hézagosan
"Z"

40

hézagosan
"Z"

30

"SZ"

40

"SZ"

-

min. 6
m

K,
3,5

K,
7,5

0,7

-

K, új
építés
esetén
6 m.

-

9,0

0,5

min.
10,0

10,0

10,0

3,5

9,0

min.
6,0
m

min
6m.

3,5

6,0

-

-

a létesítmény
üzemeltetéséhez,
fenntartásához,
őrzéséhez
szükséges
gondnoki lakás

-

nem zavaró
hatású egyéb
gazdasági
építmény

-

W

1,0

0,6

Gépkocsi elhelyezés

50

max.

Egyéb előírások, védelem, kikötés

-

min.

max. 0,6 m magasság, lábazat
max. 0,4 m, illetve sövénybe Kerítés
rejtett drótfonat

lakóépület,
igazgatási épület,
egyházi, oktatási,
egészségügyi,
szociális épület

szintterület sűrűség

Rendeltetési
egység

zöldfelület mértéke (%)

OTÉK

módja

Megengedett használat

V

Egyéb előírások

építmény magasság (m)

Beépítés szabályai

vakolt pillér és lábazat, áttört
mező

K, a szabályozási
vonal mértékén túl
nem csökkenthető

O

be nem épített terület 50 %-a

720,0

N

10 m

K

M

K, új beépítés esetén

20,0

L

hátsókert (m)

1000,0

Új építési telek

K

oldalkert (m)

-

3000,0

J

Kivételesen elhelyezhető

mélysége (m)

szélessége (m)
-

-

K

I

előkert (m)

Vt-04

-

K

K

H

K, új beépítés esetén 5,0 m

7.

Vt-03

K

K

G

K, új beépítés esetén 5 - 10,0 m

6.

Vt-02

K

F

mértéke (%)

5.

Vt-01

E

Nem helyezhető el

4.

Övezeti jel

2.

minimális telekterület(m2)

Meglévő építési
telek

1.

3.

D

minimális telekterület(m2)

C

mélysége (m)

B

szélessége (m)

A

6. melléklet a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez4

A különleges területre vonatkozó építési övezeti előírások

4

K

N

O

P

Q

R

S

T

U

Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

-

K

"SZ"

5

5

6

K

K

min.
40

0,1

Kerítés

-

-

kizárólag
köztemető

ravatalozó,
kegy- és
műtárgy,
illemhely,
raktár

min. max.

szintterület sürüség

Rendeltetési
egység

zöldfelület mértéke (%)

OTÉK

építmény magasság
(m)

Megengedett használat

V

W

Egyéb előírások

hátsókert (m)

Beépítés szabályai

oldalkert (m)

nincs korlátozás

M

előkert (m)

Új építési telek

L

Gépkocsi

J

közterületen is kialakítható

I

Kegyeletsértő tevékenység nem
Védelem, kikötés
folytatható.

H

módja

K

G

Kivételesen elhelyezhető

mélysége (m)
K

F

mértéke (%)

K

E

Nem helyezhető el

4. Kte-01

szélessége (m)

Övezeti jel

2.

minimális telekterület(m2)

Meglévő építési
telek

1.

3.

D

minimális telekterület(m2)

C

mélysége (m)

B

szélessége (m)

A

7. melléklet a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez5
A gazdasági területre vonatkozó építési övezeti előírások

5000,0

P

Q

R

S

T

U

növénytermesztés,
az állattenyésztés
és a halászat,
továbbá az
ezekkel
kapcsolatos
termékfeldolgozás
és –tárolás
építményei
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-

-

W

K, új K, új K, új K, új
építés építés építés építés
esetén esetén esetén esetén
"SZ"
5,0
6,0 m 6,0 m

-

40

"SZ"

-

50

K,
K, új K, új K, új
új
építés építés építés
építés
esetén esetén esetén
esetén
10,0 10 m. 10 m.
"SZ"

-

10,0

10,0

10,0

1,0

25

0,8

Gépkocsi

25

Védelem, kikötés

1,0

Kerítés

építmény magasság (m)

60

A gépkocsikat 100%-ban saját telken belül kell elhelyezni.

-

egyházi,
oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
egyéb közösségi
szórakoztató
épület

20

max.

A szomszédos lakóterületet zavaró tevékenység nem végezhető.

mindenfajta, nem
jelentős zavaró
hatású gazdasági
tevékenységi célú
épület,
a gazdasági
tevékenységi célú
épületen belül a
tulajdonos, a
használó és a
személyzet
számára szolgáló
lakások,
igazgatási, egyéb
irodaépület,
parkolóház,
üzemanyagtöltő,
sportépítmény

-

parkolóház,
üzemanyagtöltő,
sportépítmény,
egyházi,
oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
egyéb közösségi
szórakoztató
épület

min.

-

mindenfajta, nem
jelentős zavaró
hatású gazdasági
tevékenységi célú
épület,
a gazdasági
tevékenységi célú
épületen belül a
tulajdonos, a
használó és a
személyzet számára
szolgáló lakások,
igazgatási, egyéb
irodaépület

hátsókert (m)

Rendeltetési
egység

oldalkert (m)

OTÉK

V

Egyéb előírások

előkert (m)

Megengedett használat

módja

Beépítés szabályai

Gm-01

5

O

A szomszédos lakóterületet zavaró tevékenység
nem végezhető.
A területen folytatott tevékenység folytatása
során biztosítani kell a szomszédos temető
területre vonatkozóan a kegyelet zavartalanságát.

-

5000,0

N

szintterület sürüség

-

-

M

zöldfelület mértéke (%)

-

L

9, toronyszerű építmények esetén a
beépíthető terület max. 10 %-ig 12,5
m.

1500,0

K

7,5, toronyszerű építmények esetén a beépíthető
terület max. 10 %-ig 12,5 m.

6.

J

9, toronyszerű építmények esetén a beépíthető
terület max. 10 %-ig 12,5 m.

-

A telket érintő
úthálózat-és
telekalakítás nélkül
nem beépíthető

A tömbhöz tartozó
úthálózat
telekalakítása
nélkül nem
beépíthető.

I

Új építésitelek

-

5. Gk-02

H

mértéke (%)

G

Nem helyezhető el

F

az üzemanyag, PB-gáz, fűtóolaj és petroleum nagykereskedelem

4. Gk-01

E

Kivételesen elhelyezhető

mélysége (m)

szélessége (m)

Övezeti jel

2.

minimális telekterület(m2)

Meglévő
építésitelek

1.

3.

D

minimális telekterület(m2)

C

mélysége (m)

B

szélessége (m)

A

8. melléklet a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez6
A közlekedési és közmű területek kategorizálása,
a biztosítandó építési területek szélessége
A

6

B
Útkategória

C

D

Szabályozási szélesség

Úthálózati szerep

E

1.

Út jele, száma, neve, hrsz-a

2.

86. számú Rédics- SzombathelyMosonmagyaróvár II. rendű főút, (belterületen
167/2 és 167/1 hrsz-ú út)

külterületen: K.IV.A,
belterületen: B.IV.b.D.
(visszaminősítés után
B.V.c.D.)

külterületen 20,30-29,00 külterületi II. rendű főút,
m, belterületen 22,50belterületi II. rendű főút
30,00 m

állami

3.

8712. jelű Balogunyom-Ják összekötő út,
(belterületen Petőfi Sándor utca)

külterületen: K.V.B,
belterületen: B.V.c.D.

külterületen 14,90-18,90 külterületi összekötő út,
m között, belterületen
belterületi gyűjtőút
11,60-21,30 m

állami

4.

87116. jelű Balogunyom bekötőút (Rákóczi
Ferenc utca, Arany János utca)

B.V.c.D.

11,60-22,00 m

5.

87312. jelű Ják- Balogunyom állomáshoz vezető külterületen: K.VII.B.
külterületen 10,00-14,40 külterületi állomáshoz
út
(belterületbe vonás után m
vezető út (belterületbe
B. V. c. D.)
vonás után belterületi
gyűjtőút)

állami (86. sz.
főút elkerülő
kiépítése után
esetleg
önkormányzati)
állami

6.

197 hrsz-ú út

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

7.

320, 321/1 hrsz-ú út

B.VI.d.D.

7,2-12 m, 16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

8.

372/2 hrsz-ú út

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

9.

B.X.

tervezett szélesség 6 m

gyalogút

önkormányzati

10.

86-os számú út és állomáshoz vezető utat
összekötő tervezett gyalogút (zsákutcák
végeiben)
Ady Endre u. (26 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

11.

Akacs Mihály u. (134 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16, 26 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

12.

Bem József u. (11 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

18 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

13.

Berzsenyi Dániel u. (156 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

14 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

14.

Boglárka u. (168/25 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

15.

Dózsa György u. (388, 388/2 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

12, 15, 16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

16.

Felszabadulás u. (150 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

17.

Hunyadi János u. (199 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

9, 18, 16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

18.

Hunyadi utcáról nyíló gyalogút

B.X.

4-6 m

belterületi gyalogút

önkormányzati

19.

Kossuth Lajos u. (360, 360/2, 360/1 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

19 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

20.

Margaréta u. (168/10 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

21.

Pipitér u. (168/40 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

22.

Radnóti Miklós u. (43 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

23.

Táncsics Mihály u. (453 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

24.

Új u. (371 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

18-22 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

25.

B.VI.d.D.

16 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

26.

Váci Mihály u. (137, 136/41, 136/49, 136/18
hrsz-ú út)
Vadvirág u. (171, 171/1 hrsz-ú út)

B.V.c.D.

22 m

belterületi gyűjtőút

önkormányzati

27.

Vörösmarty Mihály u. (2 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

15 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati

28.

Vörösmarty u-ról nyíló tervezett gyalogút

B.X.

tervezett szélesség 6 m

belterületi gyalogút

önkormányzati

29.

Zrínyi Ilona u. (235, 235/5 hrsz-ú út)

B.VI.d.D.

22 m

belterületi kiszolgáló út

önkormányzati
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külterületi bekötő út
útszáma van, de nincs
külterületi szakasza,
belterületi gyűjtőút

Tulajdonos

1. függelék a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez7

A község területén országosan kiemelt védelem alatt álló építmények, műemléki környezet,
régészetileg nyilvántartott területek felsorolása

1. Országosan kiemelt védelem alatt álló építmények, műemléki környezet:
a) Borsics-kastély, Balogunyom, 168/2. hrsz Tsz:7620
Műemléki környezet:
49/1,50/1,50/2,116/1,115/4,282,283,281,280,279,278,169,170,168/41,168/40,171/6,171/5 hrsz.
b) Sényi-kastély, Balogunyom, 382. hrsz Tsz:10430
Műemléki környezet: 381,383,384,385,386,387,388/2, 397/1-2, 092/7,hrsz.
c) Sényi-kripta, Balogunyom, 456. hrsz Tsz:10431
Műemléki környezet: 025/4, 025/2, 025/5,462/1-2,461,460,457,458 hrsz.
d) Római katolikus templom, Balogunyom 482. hrsz., Tsz:7619
Műemléki környezet: 277/4,478,479,480,448,405, 404
2. Természetileg védett területek:
a) védett lápterületek: 0129, 130/3,0132/1,0132/4,0132/5,0133/6,0133/7 hrsz.
3.
a)
b)
c)
d)

7

Régészetileg nyilvántartott területek:
KÖH 43230.
277/6; 425/4; 478; 482.
KÖH 29939, 29940. 035/12; 036/4; 037/17-18.
KÖH 29938.
049/8, 10.
KÖH 43231.
0146/6-7; 0157; 0159/3-5.
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2. függelék a 8/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez8
A község területén a fásításhoz ajánlott növényfajták felsorolása
1. Balogunyom külterületi útmenti fásításához ajánlott fafajok listája
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Fraxinus excelsior (magas kőris)
Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
Acer campestre (mezei juhar)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Tilia tomentosa (ezüsthárs)

2. Balogunyom település útjainak növénytelepítéséhez ajánlott növényfajok listája
a) Fák
aa) Díszfák
1. Magas fák
2. Quercus robur (kocsányos tölgy)
3. Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
4. Carpinus betulus (gyertyán)
5. Tilia cordata (kislevelű hárs)
6. Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
7. Fraxinus excelsior (magas kőris)
ab) Középmagas fák
1. Fraxinus ornus (virágos kőris)
2. Acer campestre (mezei juhar)
3. Prunus padus (zselnicemeggy)
4. Pyrus pyraster (vadkörte)
ac) Gyümölcsfák
1. Cseresznye
2. Meggy
3. Szilva
4. Ringló
b) Cserjék
ba) Utcák zöldfelületein
1. Hibiscus syriacus (mályvarósa)
2. Lavandula angustifolia (fás levendula)
3. Forsythia x intermedia (aranyvessző)
4. Hydrangea arborescens (fás hortenzia)
5. Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje)
6. Paeonia lactiflora (fás bazsarózsa)
7. Potentilla fruticosa (cserjés pimpó)
8. Salvia officinalis (zsálya)
9. Spiraea sp. (gyöngyvessző)
10. Syringa vulgaris (orgona)
11. Buddleia davidii (nyári orgona)
12. Buxus sempervirens (puszpáng)
c) Évelők
1. Aster alpinus (őszirózsa)
2. Aster dumosus (törpe őszirózsa)
3. Aster linosyris (aranyfürt)
4. Aster novi-belgii (kopasz őszirózsa)
5. Delphinium x cultorum (szarkaláb)
6. Centaurea dealbata (szürkés imola)
7. Hydrangea macrophylla (hortenzia)
8. Brunnera macrophylla (kaukázusi nefelejcs)
9. Bergenia cordifolia (szívlevelű bőrlevél)
10. Convallaria majalis (gyöngyvirág)
11. Hosta sp. (árnyékliliom)
12. Hemerocallis sp. (sásliliom)
13. Gaillardia x grandiflora (kokárdavirág)
14. Iris sp. (nőszirom)
15. Rozmarinus officinalis (rozmaring)
16. Salvia officinalis (orvosi zsálya)
17. Salvia nemorosa (ligeti zsálya)
8
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18. Chrysanthenum sp. (krizantém)
19. Sedum sp. (varjúháj)
20. Potentilla aurea (arany pimpó)
21. Tulipa sp. (tulipán)
22. Narcissus sp. (nárcisz)
23. Hyacinthus sp. (jácint)
24. Crocus sp. (krókusz)
d) Egynyáriak
1. Calendula officinalis (körömvirág)
2. Callistephus chinensis (őszirózsa)
3. Tagetes sp. (büdöske)
4. Portulaca grandiflora (porcsin rózsa)
5. Verbena hybrida (kerti vasfű)
6. Dahlia sp. (dália)
7. Antirrhinum majus (tátika)
8. Cosmos bipinnatus (pillangóvirág)
9. Viola x witrockiana (árvácska)

