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ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2008. (VI.30.) RENDELETE 

a Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal 
Kerületi Szabályozási Tervére 

vonatkozó, 

az ÓBVSZ-ről szóló 32/2001. (XI. 30) rendelet módosításáról 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (3) 

és a 7.§ (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
megalkotja 

az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/2001(XI.30.) 
ÖK. számú rendelet (továbbiakban: ÓBVSZ) módosítására vonatkozó rendeletét, 

valamint jóváhagyja 

a Budapest III. kerület Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Tervét. 

1. §  
Jelen rendelet 1. számú mellékletét a Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti 
oldal, azaz a Hadrianus utca, Hatvany Lajos utca, Sarkadi utca Királyok útja, Pünkösdfür-
dő utca, Madzsar József utca, M 11-es út által határolt területre vonatkozó Szabályozási 
Tervlap, a 2. számú mellékletét a területre vonatkozó Kiegészítő rendelkezések, a 3. 
számú mellékletét az ÓBVSZ 2. számú melléklet övezeti tervének módosítása képezi. 

2. §  

A Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó rendelkezések 
(1) A Kerületi Szabályozási Terv területi hatálya (a továbbiakban: a terület): a Budapest 

III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal, azaz a Hadrianus utca, Hatvany La-
jos utca, Sarkadi utca Királyok útja, Pünkösdfürdő utca, Madzsar József utca, M 11-
es út által határolt területére vonatkozik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen az ÓBVSZ előírásait az e rendelet 1–2. számú 
mellékleteiben rögzített kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 

(3) Az ÓBVSZ 3. a-b számú mellékletében foglalt (1) bekezdés szerinti területre vonat-
kozó védelmi és korlátozási elemeket jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 
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3. §  

Az ÓBVSZ módosítására vonatkozó rendelkezések 
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete egyben az ÓBVSZ 9/45.a. számú, illetőleg a 2. 

számú melléklete a 9/45.b számú melléklete. 
(2) Az ÓBVSZ 2. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul. 

(3) Az ÓBVSZ 85 § (1) bekezdése a következő új l), ponttal egészül ki: 
„l) L7-III-AI/50 közepes intenzitású lakótelepi alapintézményi övezet.” 

(4) Az ÓBVSZ 85.§. (13) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki. 

„d) épületben” 
(5) Az ÓBVSZ 86 §-ának címe a következőre módosul: 

„L7-III-AI lakótelepi alapintézmény övezet és az azon belül KSZT-ben meghatároz-
ható L7-III-AI/35, L7-III-AI/50, L7-III-AI/75, L7-III-AI/100 alapintézményi övezetek” 

(6) Az ÓBVSZ 86.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
„KSZT eltérő rendelkezésének hiányában, az övezet területén csak a lakosság alap-
fokú ellátását szolgáló intézményi funkció létesíthető.”  

(7) Az ÓBVSZ 86.§. (4) bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint változik:  
„Új épület elhelyezése esetén a parkolást terepszint alatti építményben, vagy mély-
garázsban kell megoldani, kivéve, ha KSZT másként nem rendelkezik. 
Az övezetek területén közterületi kedvezmény nem érvényesíthető.” 

(8) Az ÓBVSZ 86 §-ának (6) bekezdése a következőre módosul: 

„(6) L7-III-AI övezet építési telkeinek területét a KSZT-ben L7-III-AI/35, L7-III-AI/50, 
L7-III-AI/75 vagy L7-III-AI/100 övezetekbe lehet sorolni, melyek beépítési ha-
tárértékeit a 26/A számú táblázat rögzíti.” 

(9) Az ÓBVSZ 86 §-szerinti 26/A. számú táblázata az alábbi L7-III-AI/50 övezetre vo-
natkozó előírással egészül ki: 

 
26/A. számú táblázat   

 a telek megengedett az épület megengedett 

 legkisebb 
kialakítható 

legnagyobb  legkisebb  legkisebb legnagyobb  

 
Az építési övezet 

jele 

 
területe 

beépítési 
mértéke 

szintterületi 
mutatója 

terepszint 
alatti beépítési 

mértéke 

zöldfelületi 
mértéke építménymagassága 

 m2 % m2/ m2 % % m 

L7-III-AI/50 KA 50 1.2 60 25 4,5 14,0 
KA  kialakult állapot szerinti 
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