
BUDAPEST F6VAROS III, KERULET,-6BUDA.BEKASMEGYER ONKORMANYZAT
KEPVISEL6-TESTULETENEK

29r20't 4. (Vt. 30.)1 ONKORMANYZATT RENDELETE

a Budapest, lll. keriilet
KASZASDOL6

-Szentendrei Ut - volt esztergomi vasutvonal _ pomdzi Ut _ T6rokk6 utca _ Csiltaghegyi Ut _Bojter utca - B6csi 0r -Feheregyhazi it _ Hunor utrca _He;i;i ;i_ e;';ani ,jt-
dltal haterolt teriiletre vonatkoz6

az 6buda-Bdtismegyer Vrrosrendez6st 6s Epit6si SzabStyzatar6l sz6l6
32l200i. (Xt. 30.) ainko]manyzati rend;let m6dositas6r6l

Budapest F6vdros lll. Keriilet, 6buda-Bekdsmegyer Onkorm6nyzat K6pviseto_test0tete azepitett kornyezet atakit6s6r6t es v6detmer6t 
"r-OiO 

rSgZ. eui. LiivriliJreny oz. S (ol
ff."36: _9 tonti?911 . . kgp9q. . fethatatmazds atapjdn. a ri,iasyarorszas heryionKormanyzatairot sz6t6 2011.6vi CD(xXtX. tdrv6ny 23. S (5) bekezdes 6. pontlenin es aiepltett kdrnyezet atakitasdrot 6s v6detm6r6t szOtO tgSi.'dvi. UiVfir.-i6rvOny o. S frlbekezd6sben meghatdrozott feladatkdr6ben, a 8. S (2) bekezdes el6ir6sar szerint atelepuEsfejlesztesj koncepci6r6t, az integdlt tel6pdt6sfejleszt6si itralegidr6l 6s a
l:1",t19=19.:*":i .9.",191*lqr: ..y."rTr! esyes i"rufurtslunJ"ieri sajatos
Joglnrezmenyekror sz6t6 314t2012. (xl. 8.) Korm. rendelet L mell6kleteben meoietdltennre[eK veremenyenet( klkeresevet az Obuda_Bekdsmegyer Vdrosrendezesi 6s E;it6siSzabdlyzater6l sz6t6 32n0U.(Xt.3O.) onkormdnyzati renOeidt mOOositasarOr; kovetkez6ketrendeli ell

1.S

Jelen.rend€let terrireti haterya kiterjed a Budapest Ir. keruret, ,(r szAsDaL', szentendrei lit- vot esztetgomi vas0tvonal - Pom'zi (!t - Tdr6kk6 utca _ Csittaghegyi tn _ Bo\et utca _B6csi it -Fehdregyhezi lit - Hunor utrca -Hevizi t1t - Bogd,ni fi eti niti.oii r.riiretr..

2.S

(1) Az OBVSZ 89.S a 26t8j. szemu tAbazattal eg6szirl ki

2619 .1 . szemi) tablezat

les{sebb I loonasvobb

mulat6la m6n6ke
%

L7-Ir1 1600 50 2,4 35 7,s | 16,s

I  F l foqd*.2nl4 n inn, .  tA



(2) Az OBVSZ 90.S a 26tB-2. sz6miE'tezattat eg6szilt ki:
2618.2. szam1 t6'blazat

(3) Az oBVSz 90/A.s 26/c. szam(r tabrezat L7{r/3 jer( 6pitesi ovezetre vonatkoz6 sora aza16bbiak szerint m0dosuli

26/C szdmU teblazat

"-kiv6ve KSZT alapj6n

(4) Az OBVSZ 103.5 (1) bekezdes j) pontjdnak 1) atpontja hatetydt veszti.

(5) Az OBVSZ 107.S-t megel6z6 alcim az atabbiak szerint m6dosut:
,,lz-l ll-SP, lz-lll-SPn Sporfterijtetek

(6) Az OBVSZ 107.S  1.szlmi tedezatenak az tz-l -Sp/3 jelii epit6si dvezetre vonatkozO
sora hatdlydt veszti.

(7) Az OBVSZ 111.S (2) bekezd6s az atabd d) ponttat egeszut kj:
lAz l\42 - llljel0 6pltesi dvezetekil
-. . "d) Mz-llll4 Uzemi 6s telephely jeltegU jelentds zoldfelutetii munkahetyi teriitet"
[ehetnek.]

(8) Az OBVSZ 1 15.S-t megel6z6 atcim az atebbiak szerint eg6szil ki:
MZ-||VI, MZ_|U2, MZ_|v3, MZ_|lt4

,,UZEMI ES TELEPHELY JELLEGU, JELENT6S ZOLDFELULETU MUNKAHELYI
TERULET'

sz epolel

€qKEepp KaEkrrnato I tegnagyobb l€gki*bb I lesnaqyobb
szinfiorulelt

%
L7-fin r000 40 2,4 40 7.5 K

meg9ng€dsn

leskis€bb I leqnsovobb
szinlteruleli
mutat6ja

zoldlel0leti

%
L7. t/3 E00.r 35 2,4 40 45 7,5



(9) AzOBVSZ 115.S 46. szamu tdbt6zata kieg6szulaz atebbisorrat:

46. szamd tdblazat

megengedett

EsN*ou hraExmap I Egnasyobb tteskisebb leqkilebb I leonaovobb
b€€pftesiszinlteroleli zdldfeliileti

%

MZ. v4 1200 20 35 1,35 75 35 3 14

3.S
(1) 4z oBVSZ 9/64a. szdmU me ektete (a Budapest t. ke tet, ,(ASZASDAL6,

Szentendrei At - volt esztergomi vasttvonal - ponezi it - T6rijkk6 utca _ Csillaghegii
Lit -.Bojt4r utca - B6csi At -Feh6regyh6zi tt - Hunot utrca _H6vizi A _ Bogd,niAt ett;l
hatarolt teroletre vonatkoz6 Szabetyozesi Tervlapja) hely6be jeten rendeiet 1. szamu
melEklete 16p.

(4) Az OBVSZ 2. szdmi me 6klete (Ovezeti Terv) jelen rendelet 2. sz6m! me 6ktete
szerint m6dosul.

4.S

(1) Az OBVSZ 9/64.b. sz. mell6klet, Kieg6szit6 rcndelkez6sek L fejezete hat6ly6t veszti.

(2) Az OBVSZ 9/64.b. sz. mell6klet, Kieg6szit6 rendelkez6sek, . fejezet, 1. pontja hety6be
az alabbi rendelkez6s l6p:

,1. Az lP-, az M-, az MZ- 6s a KV-, jehi Avezetekbon szabadt'ri raktarcz1sra szob1b
teiilet csak tgy alakithatd ki, hogy az - a tArott anyagokkat, tern,kekket egyhtt _
kAzteriilet fel6l takaft legyen. Az 6pit6si hetyen betijt rakterozoft term,keket az
A eft$ megakad^tyoz', n'venyzettel kieg'szitett kerlt6sse/ /b takarni kett.
amennyiben az eldift k'telez1 f4sites a hkared nem oldja meg marcd'ktalanul."

(3) Az OBVSZ 9/64.b. sz. mell6ktet, Kieg6szit6 rendelkezesek, . fejezet, 2. pontja hatdlydt
veszt.

(4) Az OBVSZ 9/64,b. sz. mettektet, Kieg6szit6 rendelkez6sek, . fejezet, 3.1. ponlenak a),
b) pontja hat6ly6t vesni.



(5)

(6)

f.91Y91 9,161b, sz. me ektet, Kies6szit6 rendetkez6sek, . fejezet, 3.2. pontja azataboak szeflnt m6dosul:
"Az L+lll-HZn zettsoru ephlethezagos beepites1, intenziv kettuerosias lak6terijlet
ovezer.rcnleten az etdketl legkisehb m'rete 5,0 m, amety kiatakuft e apot eset'n O,Om
16 cs5kkenthet6."

1i3"_YS-1 ?1610, sz. me ektet. Kiegeszird rendetkezesek, . fejezet, 3.3. pontja az
ataoDtaK szennt mOdosul:
,,3.3..LU -KE/2 jel 'pitesi az dvezet te )let6n az el1ketl tegkisebb m'rete b,U m,
amely kialakult 'llapot eset'n O,Om-re cs6kkenthet6."

(7) Az- OBVSZ 9/64rb sz mell6ktet, Kieg6szit6 rendetkezesek, . fejezet a kdvetkez6
3.3.A. ponttal eg6szrjl ki:

,,3.3.A. Az L4-KU2 qpitqsi 5vezetje emz6en otdathatercn e 6 be'pitesi m6dt ter?Iet."

(A) A39PYSZ SIO+.O.sz. me ektet, Kieg6szit6 rendetkez6sek, . fejez6t,3.4. pontja az
aldbbiak szerint m6dosul:

,3.4. L7 jeli be'piEsre szA duezetekben az alapint,zm,nyi Avezetek kivfueavel,
a) nj gepkocsi terob kizer6bg tercpszint alatt, vatamini kert'ptt'szeti teN

ahpjen dombgaftzskqnt l6tesithet6.
b) A tdmb1€tkes bec,pftes' brIteteken itj g'pkocsi Mrot6 a negrcv, ,pijtetek

fdld sz i nqe n is ki at akith ato.''

(9) 4Z.6BVSZ -9/64,b s1 me eklet, Kieg6szit6 rendelkez6sek, lt. fejezet a kdvetkezd
3.4.A. ponttal egeszul ki:

,,3.4.4. Az L71 /B dvezetek te jletqn t6v6 parkot6k kizafttag a szab1tyozAsi teruenjeldlt teri eteken dpithetdk be terepszint alatt.,,

(10)Az oBVSZ 9/64.b. sz. me 6klet, Kieg6szit6 rendelkezesek, . fejezet, 3.5. ponUa az
a16bbiak szerint modosul:

,3.5. Az L7-lll-Al jev atapirtt'zmenyi ,vezetekben, a takosseg ahpfokt e etesiit
szolgel6 intdzm'nyi funkcidn td kizer'bg otyan int'zm,ny,-vatanint a takossag
e Ateset szolgebfunkci' hetyezhet' et, amety pa.ko^si ig6ny@ tetken bel1l
biztosithat6. "

(11)Az OBVSZ 9/64.b. sz. m6ll6ktet, Kieg6szit6 rendetkez6sek, . fejezet,3.g. pontja az
al6bbiak szerint m6dosul:

,,3.8 Az lZ- l-SP/2 jelt spofte iletek ,vezet terijlet'n
a) 6lh e I yezh et6 4pitmd nyek

a.a) spotlapitmenyek,
a.b) legfeljebb egy darab 50 f6r6hetyes szetashety-szobeftab epijlet,
a.c) vend5glAb 6pilet,
a.d) egyeb rekrc6ci6t szolgab, eg6szs6g1gyi, szociefis, egyhAzi

6pitm4ny,
a.e) pa*ol6s celjara szobeb egy6b terepszint atafti 6pitn6ny. tov^hhe

szolgAlati lak^s ijne 6 rendettet'si erys6gk6nt.
b). szabadone d beepit4si m6d szaberyai szeint szabad epijtetet ethelyezni,
c) az el6keft legkisebb m4rcte 0,0 m."



(12)Az 9PVSZ 9{64 b. sz. metEklet, Kiegeszit6 rendetkezesek, . fejezet, 3.10. pontja azal6bbiak szerint m6dosul:
,,3.10. Az M- yl, i+ t/2, lht n, M- ttt/4, M-ttUS ijzemi 6s tetephety jelegt munkahelyi

terii letek 6ve zete i ben
a) ha a szab yozesi bry n^skepp nem jeloli az el6keft minimelisan

kiatakttandd merete:
a.a) 4000 m, atatti teteknagyseg eset'n 5,0 m,
a.b) 4000 m, 6s a fetettiteiekn;Wsag esei.I'n iO,o n.
a.c) kialakult be6pit6s felijtt^sa, b1vitese, etutakftesa eset'n

a kialakult et1ken mqrete megtafthat1,
b) a 3OO0m, .-t meghalado terijtetI telkeken inga anonk'nt tegfetjebb

egy db 4Sm. alaptert)letet meg netn LatadO legfeljeb, 3,Om
homlokzatnagass6git porhepijlet leteslthetd az 5pitesi hely, vatamint
az el'keftek teriiletan

(13)4.z -OBVSZ 9{6a.b sz. mefi6klet, Kieg6szit6 rendetkezesek, . fejezet a k6vetkez6
3.10.A. ponttal eg6szul ki:
"3.10.4. Az lvl- n iivezetben az epitnanymagasseg:

a) 30,0n-nel kisebb _telek'z'tessqg eset'n az epftm'nymagasseg
maxim4lk 6tt6ke A,om.

b) 30,0n 6s annel nagyobb teleksz6/essdg eseren az
€pttmenymagass^g maximAlis ed6ke 1 6,0m.

(14) AZ.6BVSZ 9t64.b. sz. melt6klet, Kieg6szit6 rendelkezesek, ll. fejezet, 3.11. pontja az
al6bbiak szerint m6dosul:
,,3.11. Az MZ-llU1, Mz-ttt/2, MZ- t/3 i)zemi 6s tetephety je egfr, jetent1s z\tdfetatefi

mun kahelyi te r1let 6v ezeteiben
a) a beepit6si n6d szabadon6\6,
b) az Ovezetben az el6kei l3gkisebb m'rete

b.a) 40OO m, alaftilf)6knagyseg eseten S,O m,
b.b) 4000 m, 6s a feletti tetekn;gys^g eseten 12,0 m.
b.c) kiatakutt beepircs fetujitdsa, b6vit6se, ehbkiasa eseten a

kialakutt el'ked n'rete megtafthatd,
c) a 3OO0m2 -t meghalad, terijtetd 

-telkeken' 
inga anonk6nt tegfetjebb

eW db 45m' atapterijtetet meg nem hatad6 legfeljebb ,,Om
hamtokzatmagass^gl podaapdtet t6tesithet6 az 6ptt6sl h;ty, vatanint
az el6keftek teriletan"

(15)Az oBVSZ 9/64.b. sz. metEklet,
3.1'1.A. ponttal egesziil kil

Kieg6szit6 rendelkez6sek. ll. fejezet a k6vetkez6

"3.11.4. Az Mz-lll/3 jelfi dvezetben a megengedeft tegnauobb 'pitm'nymagassag
14,0 m."

(16)4z OBVSZ g/M.b. sz. mellektet, Kieg6szit6 rendetkez6sek, lt. fejezet, g.12. pontja az
alabbiak szerint m6dosul:

,,3.12 A KV-HU- l jeli ,vezetben a
a) be6pircs m6dja: szabadon^ll'
b) az el6keft legkisebb m6tys6ge A,0 m,
c) aa oldal!<9tt legkisebb sz'lessege a tanyteges 'pitm6nynagasseg fele,

de legal4bb 6,0 m,
d) a telek megengedeft tegkisebb z,tdfelijleti n6ft6ke 40%,
e) a telek megengedett szinfter leti mutat'ia: 1.4 m2/m2"



(17)Az 6BVSZ,9/64.b. sz. me 6klet, Kiegeszit6 rendelkez6sek, ll. fejezet, 3..t3. pontja azpontja az aldbbiak szerint m6dosul:
,,3.13 A KV-EN-||U1 energiaszoqAftaftsi k1l'nteges verosAzemettet'si \vezercen a

a) beepiEs m6dja: szabadon6 6
b) az eldkeft legkisebb nqrete A,O m. Amennyiben az Avezetben megengedeft

funkci' .technobgiai megvat6sflasa miatt'sz?kseges az et\keft tegkisebb
m6rete 1,0 n-re csdkkenthet'.

c) Az oldalkeft /egkisebb szeless{ige 6,0 m. Anennyiben az ijvezetben
megengedeft funkci6 technol^giai megvat'\itasa miatt szijksiges 1,0 m-re
csbkkenthet6.

d) az hAtsokeft tegkisebb narete 12,0n
e) az ovezet telephelyqr'l indul6 elel<tromos vezet'kek, a szab'lyozasi btvenjeldlt vtSd6ftvotsegai ataft ij beepft6s nen t6tesithet6,

(18)Az OBVSZ 9/64.b. sz. me ekbt, Kieg6sztt6 rendetkezesek, ll. fejezet, 3.j4. ponrJa az
aEbbiak szerint m6dosul:
,3.14 A KV-SZK- t/Z ietii 6ve2etben

a) az el6keft legkisebb m'rete 6,0 m,
b) az oldalkeft legkisebb $z4lessege 3,0 m,
d az heb6ke tegkisebb mereb 12,0n,

(19)Az OBVSZ 9/64.b. sz. mell6ktet, Kieg6szit6 rendelkez6sek, . fejezete, az atiibbi 3.17.ponttal egesziil ki.
.,3.17.4 teriletre vonatkoz' szabetyozesi bruen jet'tt k\telez, Msit{s teteplt6s6t a g.sz.
f!.g.g:l6k fisyelenbevetet6vet (tgy ke kiatakltani. hogy az ne akadetyozza az inga anok
tel6ras^I, megl'v' epibtek hasznAhhl, valamint az eryeb jogizab,lyokban et\itl
kdvetal mdnye k megv al6sltds^t."

(20)Az OBVSZ 9/64.b. sz. metl6ktet, Kieg6szit6 rendetkez6sek, . fejezete, az aldbbi 3..18.
ponttal egeszol ki.
,,3.18. A teriiletrc vonatkoz6 szabelyoz^si teNen jelatt be,ftet'si klteazettstig
szabelyozAsi teNen jeta t szetess^g'ben, a 3.s2. fUggel'k fiyelembeveb6vet t'bb
szinfi nijvdny'llomeny blepitend1. Telekalakitas, telekhat,i rendez's eseren a
betiltetasi kdtelezefts6get az ij tetekhattu mentan kett biztositani."

(21) Az_ 6BVSZ 9/64.b. sz. me 6ktet, Kieg6szit6 rendelkezesek, . fejezet, 4. pontja
hat6lvdt veszti.

Zar6 rendelkezesek

5.S

Jelen rendelet a kihirdetest kdvet6 15. napon l6p hat6lyba.
Jelen rendelet hatdlyba l6pesevel hatdlyilt veszti
a) a 4012007. (Vlll.7.) sz.onkomdnyzati rendetettet j6vdhagyott Budapest l|l. keriilet,
Kunigunda [tja - Radl arok - Kalap utca - Nagymihely utca etal ha€rott terulet keruteti
szabalyozesi terve valamint,

( 1 )
(2)



(3) Obuda-Bekesmegyer Varosrendezesi es-EIitesi Szabetyzater6t sz6l6 3212001 . (Xt.30.)dnkormenyzati rendelet g/5. sz., 9/25. sz., 9/37. sz. mellekiete.
!11 + r"nd:lgt."!qf fiait,a hat6tybatep6s6t kdvetden inditoft Ugyekben ke atkalmazni.
,tr,Oi6fif"'., Krnrrdetese a pobarmesteri Hivatat hirdet6tebtejen vat6 kifuggeMesset

KISS ANITA
iesw6


