
BUDAPEST FoVAROS IN.KERUIET, 6BUDA.BE(ASMEGYER 6NKORMANTZAT K6PVISEt6-
TESTU LETE N EK

31/2014.(Vt,30.r 6NKORMANYZAT| RENDET ETE

a Budapest t. keriitet BEKASMEGyER_6FAtu fs KdRNyfKF
_ Keriileti SzabClyoz,si Terv6re vonatkoz6, valamint

az OgVSZ_r6l sz6l6 32/2001.(Xt.30l 6.K. rendelet m6dosatisir6l

B{rdapest F6viiros t. KerUlet, 6buda-Bekjsmegyer Onkormdnyzat Kepvisel6testrilete az dpitett
kdrnyezet alakitdsdr6l 6s v6delm6r6l sz6l6 1997. 6vi. LXXVIi. t6rvd;y 62. g (6) bekezdds 6.

^po_ntjiiban 
kapott felhatalmazds alapjan, a Magyarorszdg helyi 6nkormlnyza;irol sz6l6 2011. 6vicxxxlx. titrv6ny 23. s {5) bekezdds 6. pontjiban 6s az 6 titetf kdrnyezet a;kit6s6ror 6s v6derm6r6lv6l6 1997. 6vi. t o/ . t6rv6ny 6. S {1) bekezd€s a) pontjjban meghatdrozott tetadatkiir6ben, a7.$ (3) bekezd6s c) pontj;iban kapott felhatalmazds alapl'dn, az 6pitett kdrnyezet arakitdsd16l 6s

vedelmd16lszdl6
1997. 6vi LXXVIrr. tdrv6nv 9. g {2) bekezd6s c) pontjiinak 6s 9. g (3) bekezd6s6nek et6irdsaiszerint

az orsz;tos teteptildsrendez6si 6s 6pit6si kdvetelm6nyekr6l sz616 ZS3/7997. (X .20.l
Korm. rendelet 3. szdmI mell6kletdben megjeldlt 6rintettek v6lem6ny6nek kik6r6s6vel a

kovetkez6ket rendeli el:

( t )
1.6

Jplen rendelet ter leti hatSlya (a tov6bbiakban: a terl l let) a Budapest t. keril let
B6kSsmegyer-6falu 6s kdrny6ke, O.sz6g it - belteriileti hatdr _ 6542V1hrsz vizmosrs _
Merton kiiz - 65528 hrsz ingatlan Eziisthegy utca - Tincsis Mihdly utca 6jtat hatdrott
teriiletre vonatkozik.

Az (U bekezd6s szerinti teriileten az 6BVSZ el6iriisait az e rendelet 1._2. szamU
melldkleteiben .iigzitett kieg6szit6sekkel egyutt kell alkalmazni.

2.5
(3) Az 6BVSZ Z,S (7) bekezd6se az atdbbiak szerint m6dosul:

,,(7) A3.lB szimfrt me 6klet tervlapja rdgziti:
a) v€dett 6s vddelemre tervezett utcakdpet,
b) vddettt6rtdneti kiizteriileteket.
c) kerileti v6rosk6p szempontjlb6l kiemelt teriileteket,
d) keriiletivjrosk6p szempontjdbdl kiemelt 0tvonalakat, illet6leg kozterrjteteket,
e) riitiites €s kiljt6sv6delemmel 6rintett ter0tetek lehat6rol6s6t.
D v6delemre tervezett 6p0leteket, 6pitm6nyeket / 6prjletegyUiteseket,
g) funkcionjlisan v6dett cs6nakh,zakat,
h) keriileti szempontb6l v6dett kdzparkokat, kozkerteket, kerteket,
i) vedett keriiletitermdszeti kornyezeteket,
j) keriileti szempontb6l v6deft fasorokat
k) az FsZKf mell€kler6ben nem feltUntetett, r€g6szeti v6detts6gd terilleteket,

i et6leg

(2)

I ElfoAadE: 20t4. jttriuj 26.



l) t6j6koztat6 jelleggel az FSZKT mel16klet6ben feltilntetett orsz6gos 6s f5v6rosi

v6delemmel 6rintett teriileteket
m) '?r6g6szeti 6rdek0 teriileteket
n) B6kdsmegyer-ofalu lehatdrolds6t,
o) tiirt6neti ofalu lehatirolisit-

(4) Az 6BVSZ 6.9 (4) bekezdds felvezet6 szdvege a kitvetkez6k szerint m6dosul:

,,(4) A ,,e" iiti geotechnikoi kdteg&idbo sotolt teriilten (korAb.bi 
.bdnvdg6d6r' 

vcgv
' 

lekzhmozgris kaizvetlen hdtddefileted az 6puletek elhelyez6s6hez' temfal

l6tesit6s6hez, az eredeti terepfelszinhez kepest 1 m n6l nagyobb elt6r6s(

tereprendez6shez szakint6zet iiltal keszitett, a szakhat6s6g iiltal meghat6rozott' de a

vizsj6tt tetet< hatdretdl legaliibb 70-70 m-es, az Aranyhety uromhegy - P6terhegy

t e r | e t 6 n l e g a | i 5 b b 5 0 - 5 o m e s k i t e r j e d 6 s ( t e r l i | e t r e - m e | y e k r e a z [ j 6 p i t m 6 n y
hatissal lehet, vagy melyeK az ij €pitmdnyt is befoly6solhatj6k ' ter0leti r6szletes'

k6rnvezet fd |d tan ie |emz6st is ta r ta lmaz6geotechn ika i6sS| |6konys ig iv i2sg6 la t€5
szakv6lem6nY szuks€ges."

(5) Az OBVsZ 6.! (41 bekezd6s g)'i) pontia a kdvetkez6k szerint m6dosul:

(6)

IA telkeken:]
,,g) amennyiben a k<izhdl6zati csapad6kviz-elvezet6s nincs megoldva' akkor a
' 

csapad6kvizet is cisztern5ba kell gy(jteni, 6s azt a teriilet egy€nletes locsoliisera

kelihaszn6lni, q telke n betiili iintaiz6hdtl'zot k6tetez6 kiapitas6vel megoldvd, q

hoszn1lqtbdveteli engedev megdddsdndk leltealekint iizembe kell helyezni'

h) viznyom6csdveket v6d6cs6be kell helyezni, 6s ellen6rz6 akndkat kell 6piteni'

valamint a cs6csatlakoz,sokat flexibilisen kell megoldani'

ilotereprendez1sitervkiszitdsesordnatetkenbetiilitdmlolak'nivdtg6kEs' 
Ielszini viz elvezetas^t is meg kelt teMezni, [tijr'ilt sziiveg]"

Az OBVSZ 8.5 a kitvetkez6 (14) bekezdEssel egesziil ki:

,iil i*at 
"w*'ofa" 

beipltdsre szint Eriitet'n itzenel1 l"td feletti hdldzdot edn6
' ' 

itipias,-iuefonstrukci6, viltqmoseneryio ttit'mti rckonstrukciti.- ftgyelembe vove az

egyes fat4etetti bekotlsr ingattqnok szitkseqesse val6 d*6Hsi 
'tgeny6t is - csok

fdt do t otti h d l'zotf eke# sset kivlte lezh et6 :'a) 
az epneszeii arak1g iftekeinek vedelmevet 'rintett tiiftenefi 6folu

Iehstdroldson belal'
b) vegyes lorgdlmi utcdvd atokitond6 utctdbon'

c) v^deft term'szeti kimyezetben'"

Az 6BVsz 9.9 (5F(7) bekezd6se a kiivetkez6k szerint m6dosul:

,,(61 [tiirblt szdveg] Kefteplt4szeti teruben kell meqhq?irczni

al [t6r6lt szdveg]
b:l azL6,L7,VK, l, lZ, M, MZ, U,valaminta lC KV' KL keretdvezetbe tartoz6 6pft6si

dvezeteb dvezetek teriileten,
.) 

", 
i+, rs 

'f,"r"touezetu 
teriiletek hegYvid6ki teriiletein a Bdcsi ft -Pomiizi it -

Aranyhegyi t't - D6zsa Gyiirgy utca - Eziisthegy utca -Tdncslcs Mihi'lY utca

vonal6t6l nyugatra, illetve 6szakra es6 teriileteken'

(7)
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d) az 1 m-es magassdgot me8halad6 tereprendez6s esetdn - az ovezett6l
filggetlenril-,

e) m6lygardzs feletti, valamint az 6pit6si dvezetben meghatdrozott kiitelez6
tet6kerti kialakitiis es et1n E tercpreodezas is ziildleliiletek kiolo'ki?isAt [tiit6lt
szdvegl oz 7. szdmi melewet sze nti mfrszdki tdttolom szerint.

(71 Kdztefilet [tdrijlt sziiveg] Alokitdsi fewet kell k6sziteni:
a) a kiemelt tijrtdneti kajzteriiletek,
b) a kiemelt vdroskdzponti teriiletek,
c) a R6mai part 6s a Kossuth Lajos iidiil6part
terilet&e. [tiiriilt sziiveg] "

(s) Az 6BVSZ 10.S (3) bekezd6se a kovetkez6k szerint m6dosul:

,,{3) A megl6v6 telkek eset6ben a telekalakitiSsi eljirds sordn a kialakul6 tij telek az
ovezetben el6irt telekterillethez k6pest legfeljebb 10%-kal kisebb terijlet0re
alakithat6,
a) amennyiben d tdmb azonos 1vezetbe sorclt kioldkuft telkeinek legdldbb so%-d

hosonl6on elt66 marctt
b) hd d meglEvf-tetek d kiirtefiilet szdmdru t6ftAn6 biegyzds el6lt megoszthdtd

volt, 6s a leiegyzds utdn o megosztdshoz sziiksdges minimdlis telekteriilet nem
lenne biztosithdt6.

01 - telkekre el6z5teg mdg fel nem osztott - telektiimb kialakit6srnill az elt6r6s nem
alkalmazhat6, kiv6ve, ha a KszT-ben riigzitett szabdlyoz6si vonalak 6s az irdnvad6
telekhatirok kitiiz6se so16n, arinyos elt6r6ssel a l6trejtiv6 telkek legfeljebb 5%-kal t6rnek
el az 6vezetben el6irt legkisebb telekterillettdl."

(9) Az 6BVsz 14.5 (1)-(2) bekezd6se a kovetkez6k szerint m6dosul:

,,(11 Az lpiletek tet1heiohsdndl a 3.1A sz6m{ mell€kletben e c6lb6l le hatS rolt terii lete ken

csaK a
a) hagyom6nyos cser6p,
b) cser6pszinri, illet6leg barna vagy szijrke szin0 betoncser6p, bitumenes zsindely,

c) hagyominyos, nem szinezett Pala,
d) f6mlemezfedds, melynek szinez6s6t az 6pit6siigyi hat6siig meghatdrozhatja,
e) iivegtet6,
D zitldtet6
alkalmazhat6, B6k6smegyer-6falu teriilet6n a 53.9 (22) bekezdEs 6s a 63/A. I
egyiittes figyelembe v6tel6vel.

{2) Az epltletek homlokzatszinez6s6ndl a hegyvid€ki teriileteken, valamint a 3'/A sz6md

mell6kletben e c6lb6l lehat6roltteriileteken
a) a feh6r 6s a tdrt-lehdr iirnyalatai,
b) a pasztell-s6rga, -okker, -barna, -rozsdabarna, -zdld

szinek alkalmazhat6k B€kismegyer'6talu teriilet6n a 63.5 (22) bekezd€s 6s a

63/A. I egyiittes figyelembev6tel6vel."

0 o) Az 6BVsz 15.S (1) bekezdes c) pontja a kijvetkez6k szerint m6dosul:

[Az eftekvedebm olatt 6t16, volomint o 3./B szdmi mellakletben riigzitett]

.c)f6v6rosi, illet6leg ker0letiv6delem alatt 6116 6pileten, epiiletegyiiftesen"



(1 I ) Az 6BVsz 15.5 (9) bekezddse a k6vetkez6k szerint m6dosul:

,,(9) Kereskedelmi rendeltetesi egysig kiizteriiletr6l is ldthat6 homlokzatainak legal6bb

fele nyilSsz6r6k vagy iivegfal, ilvegfelillet alkalmaziseval' a f6ld<zinti homlokzatok

legal6bb 2/3-a kirakatfel0letk6nt alakitand6 ki Az iivetfel0letek itlitszatlan

ki;lakitasa, f6liival titrt6n6 fed6se nem megengedett Bek^smegyerdldlu - 63'9

(22) bekezdesben ftigzltett lehotdrollson kivdli - teriitetan d kirdkdt kidldkittisdt6l

el lehet tekintetni."

O 2) Az 6BVsz 23.0 (5) bekezd6se a kiivetkez6k szerint m6dosul:

,,{6) A s6til6utcitk feliiletdt, a gyalogos6vezet kiemelt teriileteit' illet6leg a 3/B sz6mrl

meI|6k|etbenIehatdro|tt6rt6netik6zteriiIeteketameghatj1026utcaszakaszokon6s
tereken egysdgesen diszburkolattal - lehet6leg kockak6' kiskockak6 vagy ahhoz

hasonl6 esztdtikai 6rt6k( burkolattal - kell elliitni' az utca vagy t6r eg6sz6re

vonalkoz6 [tdrdlt sziiveg] Kaizteriitet Atqkitosi Terv alapl'n "

(l 3) Az 6BVSZ 23.5 (11) bekezd6s6nek felvezet6 mondata a kdvetkez6k szerint m6dosul:

,,(11) A 3./B sz6mf mell€klet szerinti kiemelt ktizteriileteken' valamint az 1 -29' pontokban

fe |soro | t i t szakaszokonb iz tos i tan ike | |akoz targyak6sutcab[ to rokegys6ges
megjelen6s6t, forma 6s szinvilSg:it tekintve Az egys6gesen kezelend6 kijzteriiletek

6s kiizterilletszakaszok a kdvetkez6k:"

(1 4) Az 6BVsz 23.9 (11) bekezd6s a kdvetkez6 29' ponttal eg6sziil ki:
' ' 

)rg. 
"e*ati"gy;F,futu 

tettleten o teriletrc vonotkozd szobdlvozdsi tewben

meghatorizott helyszineken, o kiemelt ietent1segfi forgqlomcsillqpitott kiszotgdl''

utcdkbqn."

(l 5) Az OBVSZ 27.5 a kOvetkez6 (7) bekezddssel eg6sziil ki:
' '' 

)Ol- elkir-.g""r-6fatu ;eriiteftn o kerii1sekre vonqtkoz6 rendelkezeseket a 63/As

fi gyelembevatel'vel kell alkqlmozni"'

0 6) A? 6BVSZ 29'5 (7) bekezddse a kovetkez6k szerint m6dosul"

,,(7) 0jonnan kialokitott kiizteriiletek mentAn az egyes utca vagy Utszakaszok ment€n

azonosfafaj{fasorokatke||l6tesiteniazegys6gesutcak6pimegie|en656rdek6ben.A
fasorok tefepit6s6re kertepit6szeti tervet k ell lt'riilt sziiveg] k4sziteni'"

(l D Az 6BVSZ 29.5 (10) bekezd6se a k6vetkez6k szerint m6dosul:

(10) A mecl6v6 fisitott kozterek, fasorok virosk6p vempontjdb6l 6rt6kes faegyedei'

va lamin tazUtcakepetmeghat6roz6veroskdp i je |en t6s6g(gyepeszd |ds6vok6s
ziildfeliiletek v6dend6 zald;lnleti elemek, amelyeket €rint6 rendez6s, viltoztatiis

csakkert6pit6szetiltdtdttszijveg]tev[t.j|ij,|tszdvegJa|apji'nlehet56ge5.,,

(r 8) Az 6BVsz33.S /3, bekezddse az al6bbiak szerint m6dosul:

,,(3) A z6rtsod be6pitdsi m6dri teriileteken a kiitelez6 elm6leti 6pit6si vonal:

a) a kiizter0let fel6l a telek homlokvonala - a (4) bekezd6s 6s a 34-36 5 6s 4z's-ban

foglaltak figyelembevdtel6vel -, kiv6ve' ha KSZT el6kert l6tesit6s6t [t6t'jlt sziiveg]



irja el6 kijtelez6 m6don. vagy a kialakult 6llapot szerinti utcavonal el6kertes'

i l let6leg
b) a telek;ldalhatirai fel6l- l6cudvar, l6gakna l6tesit€s6nek kiv6tel6vel - azok

oldalhat6ra, kiv6ve a (2) bekezdesben foglaltakat' illet6leg ha KSZT el5irSsa

lehet6v6 tes7i, vagy el6irja 6piileth6zag l6tesitdsdt

Az 6pillet hatiirol6falait, illet6leg tizfalait az elmdleti epit6si vonalon kell mee6piteni a (4)-

(s) uekezd6s Rgyelembev6tel6vel, kiv6ve az 55 E (6) bekezd6s szerinti m€lvgar6zs

kialakit6siit, illet6leg ha KSZT elte16 6pit6si vonalat hat6roz me8 vagy el6kert l6tesit6s6t irja

.to, uutu.lnt" az.s-uan ritgzitett - legletiebb 7'5 m epftmdnymsgassdgt te iletek -

kialakult dllapot elt6r6si eseteit "

(l 9) Az 6BVSZ 42.9 (41 bekezd6se a kiivetkez6k szerint m6dosul:' '' 
,,,tol o, epilieite.agr" n6z6 oldalhomlokzaton nyiliisz5r6 nem l6tesithet5' vdgv azt

t(zfa|asanke|lkialakitani.Amennyibenaz6pijIeth6zagsz6|ess6gim6retenagyobb,
min taz6vezetbenmegnat6rozot t6p i tm6nymatass6t legnagyobb6r t6ke ,az
oldalhomlokzaton nyil6sz616k elhelyez6se nem korldtozott-

Az 6pii leth6zagra nez6 homlokzat hossza nem lehet nagyobb 12 m-n61"

(20) Az 6BVSZ 42.5 (9) bekezddse a k6vetkez6k szerint m6dosul:
*-' 

,,igi 
-n."""v,Uen 

a k6t szomsz6dos 6p0let kiizteriilet fel6li homlokzati sikja azonos' 6s az

ritfed6sbenl6v6homlokzataikkoziitt i t i ivolsiig2,0-m.n6|kisebb,akkorak6tt(zfa|
kiizdtti 6piilethezagot legfeljebb az alacsonyabb 6piilet pirkSnvmagassdg6nak

megfetet6 magass6!':, ae'fegA;UU 2'0 m magas falazattal /ehet [ttirdlt szijveg]

tisszekdtni az 6piileter nomloi'ati taftiuauan' kiv6ve' ha az a szomsz6d telekre va16

bejutist akad6lyozne n falazat 6pit6se - megegyez6s- hidnylban - annak a

tulajdonosnak a kiitelezetts6ge, aki az 6piiletszirny zdrtsoni b6vit6s6t kezdem6nyezi'

melvet a szomsz6d tulajdonos turni kdteles ' (5' 6brof

(21) Az 6BVsz 42.€ a kdvetkez6 (10) bekezddsseleg6sziilki:

,, (ro) Bekdsmegverotdt,,o 
"'it'.,'an 

az 1ty1s1 be*ezdesek elairdsdit o 6?'5 {221

bekezd€sben 6 s a 63/A'g'tun fogtqlt efteresekkel kell alkdlmozni'"

(22) Az 6BVSZ 43-S (1) bekezdese a kovetkez6k szerint m6dosul:

,,{1) Az oldalhateros beepit€si m6d szerinti 6pit6si n:'t* o:ll'-:1.:ou'et ecvik 6pit6si

vona|aazo|da|s6telekhatarto||ega|i ibb1,om-relegyen,amennyibenaz6pit6site|ek
72 m szfltessegl, vogy 12 m-n6l sz6lesebb' Enn6l nagyobb teleksz6less6g eset6n az

epili"t 
"gyik 

i*a*onala az €pit6si iivezetben megengedett m6don' a telek

oldalhatiir6t6l n"gyooo tluooagu"n is elhelyezhet6 T2 ,n-ne] keskenyebb telkek

eseten az iivezetben, noqy K;zf'b"' meghqtdrozotiak sze nt lehet sz dp'itetet

elhelYezni "

(23) Az 6BVsz 43.9 (3) bekezdds felvezet6 mondata a k6vetkez6k szerint m6dosul:
'--' 

-ir) o. oldaltrai5ros beepitdsi m6df teriileteken - ha az iivezeti elai'"esok' vEgv d

teriiletre vonotkozl '6Zf misk6nt nem rendelkeznek - az oldalkert nem lehet

kisebb:..."

124\ Azlsvsz 44.913) 6s (5) bekezd6s6be n az 
"elvi 

engedelyben" sz6vegr6sz hat6lv6t veszti'

. d abnit mddositott : a 2v2oo3.{vll.3o.) sz oK rendelet 1.9 {1s) bekezdes



(25) Az 6BVSZ 44.g (6)-(7) bekezd6s6ben a felsorol6s utdni mondat a kiivetkez6re m6dosul:

,/ csdkkentett €rt€k0 oldalkert [tajt6tt sziiveg] nem ko dtozhatid a szoms2edos

telek szobdtvszefi beeqiteset."

(26) Az 6BVSZ 45.9 (8) bekezd6se a k6vetkez6k szerint m6dosul:

,,(8) Amennyiben a telek homlokvonaliit6l szirmitott 10 m-en belul a teleks6v eredeti

terepszintj6nek meredek6ge a k6zteriilet lejt6 fel6li oldaliin a 20 %-ot meghaladja' -

ki2616lag jiirm(t6roliis c6ljitb6l - terepszint alatti 6pitm6nynek nem tekinthet6

kiszolgill6 6piilet elhelyez6se 6rdekdben, az el6kert legkisebb m{rete [t6tdlt szijveg]

1,0 m-ben is meghatdrozhat6, dmennyiben qz dvezet elairdso' vdgy KszT qzt nem

zdriq ki (g. dbrc). Ez esetben a j5rmiitdrol6t a kerit6ssel egybe6pitve kell kialakitani'

A f6 rendeltet6sfi 6pillet el6kert fel6li epit6si vonal6nak meghatdrozes'ra az

el6kertre vonatkoz6 iltalenos el6irisokat kell alkalmazni "

(2D Az 6BVsz 45.5 (9) bekczd6s6nek c) ds d) pontja a kdvetkez6k szerint m6dosul:

Pelen rendetet hotdlybaap'se el6tt oz L41t!' 1541, L6-llt epiftsi ,vezet tetuletein' mor

megtdv| tako'piitet eset'n, ha d telken o i'rmiitdroldsra nincs alkdlmos kiszolqdl1

lpitet ds o megl€v' dprtettijmegen beli)L illetve onnak b6vites6vel kiqlokitdso ut1lqq

ntem lehetseges, e cAb6l megengedett egv iindtl' kiszolgdl6 ep let rctustese' oz o)'

d)-pontbon meghdtdtozottok figyelembevdtel'vel' hd oz Apitesi iivezeti el6irdsok ozt

k t6n tehet,vA tesziki
,,c) a hits6kert 6s az egyik oldalkert m6rete legfeljebb 1,5 m-re cs6kkenthet6 ltdrolt

sziivegl a 70. 6bra szerinti m6don, amennyiben:
ca) a kiszolgiil6 6pillet Flll. fokozati, nem 6ghet6 ktils6 t6relhatdrol6 szerkezetu

6s falazatt,
cb) a cs6kkentett m6ret( oldal-, illetSleg hdts6kertre n6z6 hat6rol6-falban

nyildszi16 nem l6tesiil,
cc) a 3,0 m-nel kisebb mdret(re cs6kkentett oldalkert eset6n: a telek

homlokvonala 6s a kiszolgil6 6piilet utca fel6li 6pit6sivonala kozdtt a tdvolsdg

nem lehet kisebb, mint a homlokvonal 6s az dvezet szerinti hdts6 6pit6si

hatirvonaltdvolsAga,
cd) kiszolgdl6 6piilet maximum 20 m2-es befogla16 m6ret(' legfeljebb 3'0 m-es

6pitm6nymagassdgti lehet, gerincmagass6ga nem lehet nagyobb 40 m-nel'

ce) a kiszolg6l6 6prilet oldalfalSt a t(zfalas szakaszokon ndv6nyzettel kell befuttatni

vagy saiv6nnyel kell takarni,
cf) [tdrdlt sziiveg] a csdkkentett h6ts6kerti 6s oldalkerti m6reteket az 6pit6si

hat6sig nagyobb m6rt6kben is el6irhatia a kialakult be6pit6s

figyelembev6tel6vel,
cg) a f6rendeltet6s( 6piilet b6vit6se eseten a cs6kkentett m6ret( oldal- 6s

hets6kert nem vehet6 figYelembe,
chl tovdbbd qmennyiben s szomsz^dos telek szsbtilysze i beipitis€t nem

korldtozzo.
d) amennyiben a szomsz6dos telken a telekhatiron 6ll6an mdr van megl6v6

kiszolgel6 6p0let, akkor az ij kiszo196ld 6piilet ahhoz csatlakozva' ikres formaban

is elhelvezhet' [tairblt szdveg]."

(2s) Az 68vsz 54.g (4) bekezd& a) pont el6tti felvezet6 sziivege a kiivetkez6k szerint m6dosul:



,,(4) Az 6piilet egy-egy homlokzatdra vonatkoz6an az €pit6si iivezetben vagy KsZT-ben

riigzitett legnagyobb homlok?atmagass6g 6rt6k6t is be kell tartani Az 6piilet

magassigi m6retei egviittesen kell, hogy megfeleljenek az 6pitmenymagassdg 6s a

homlokzatmagassrg el6irt m6reteinek.
A homlokzatmagasseg magassSgi 6rteke azonos az 6pitm6nymagassdg szdmitdsin6l

meghat6rozott metszesvonal, illetve 6rint6vonal 6s a terepcsatlakozds kdzdtti

hoitokzotfetiitet {FJ is homlokzqtsz'lesseg (LJ hanyddosanak (FJL") [titrijk

sziivegl 6ft6kevel, melyhez hozz6 kell sz6mitani a meEzesvonElon ttilnytil6

6pilleii6szek risszfel0let6bdl [tijriitt sz,vegftsz] szdmitott FIL 6rt6k6t abban az

esetben, ha.-."

(29) Az 6BVSZ 55.5 (8) bekezd6se a kiivetkez6 mondattal egdsziil ki:

,,A rcndelkezes olK.,lmozds(indl Bekdsmegyer-6Jalu @fitetin d 63/r'.9 -bdn loqldltdkot

is figyelembe kell venni."

3.5

( I ) Az 6BVSZ 63.5 (2) bekezdese a kovetkez6 u) 6s w) ponttal eg6sztil ki:

[Az L4lll ielt dPitAsi 6vezetek:]

,,ul141 -Hz/4

wl L4- t-Al/2

zdrtsofi 4p lethezogosbe4pitest, intenziv kerwdrosiqs

lok6tefiiletek
Kis mogsssogi keftvdrosios dlapintezmeny teiilete"

(2) Az 6BvsZ 63,5 (3) bekezd6se a k6vetkez6 k) ponttal ee6sziil ki:

[Az Ls-tll ielfr epiftsi 'vezetekl
oldalhdtoros beepitesfi, kertvdrosids

.kl L,-trLo/K Kistelkes,
lokdteriiletek

(3) Az 6BVSZ 53.S (22) bekezd65 felvezet6 sz6vege 6s a) pontja a kovetkez6k szerint m6dosul:
-' 

":i4 
s1kdsmigver4fotu 3,/B szdmi me ekktben ragzitett teiiletan beliit oz

Eziisthegy utca - Templom utco - SzenthAromsdg utcs - virag utcd dltql hEttirolt

t6 mb re vonotkoz6 re nd elkezisek:
al oz ipiiletek utcd fel1li epftisi vonqtd o telek kiizteriileti hstdrvonaldvql esik

egybe, ahol a szomszedos be'pit's igy dldkult ki"'

(4) Az 6BV5Z 63.€ (22) bekezd6s b) pontja tdrl6sre keriil

Az 6BVSZ 63.5 (22) bekezd6s e) pontia a kitvetkez6k szerint m6dosul:
'el dhot d t;kkm1lys^g nem 6ri el o 78 m-t' qz CpftAsi hely meghotdrozdsdndl o

hdts keftmercte4mete.||ecs6kkenthet6,qmennyibenqzigykigloku|6ipit65i
hely o szomszados tetek szdbdlyos ipitdsi helyat nem korldtozza'"

Az 6BVSZ 53.9 (22) bekezd6s q) pontja tiirl6sre keriil'

Az OBVSZ 63,5 (23) bekezd6se hely6be a k6vetkez6k szerint m6dosul:' 

"txl'*-fii"w"Oftn 
69,9 d4 bekezdesben tagitett lehatdroldson kiviili E htete

o tov(ibbi kiiliinleges rcndelkezeseket q 63/A'9 r'Eziti'"

(s)

(6)

t7)



4.5

Ar OBVSZ a kovetkez6 63/A.5 -al 6\ az ezt meEeldzd alcimmel eg6t'ifl ki'- 
- -. .,.^' """;fiil-relfi ' orrr-u renur-ertnr vorurrxoz6 AlrruNos EL6iRasoK Az

L,.-lll, Ls'lll, L6-ltl TERiILETEKEN
63/A. 5

(Il A (2) bekezdds sze nti Bekismegyer'fotu - 69'5 q4 bekezdesben isziteft

tehdtdroldson *iut,, - *'ot"l(e' 
-i 

i"tin w'og'ofutaon elflhtqkqt egyiitt kell

olkalmozni o ielen rcndelet
4) dltotdnos 6s ki)t6nleges rendelkezdseivel'

t) o ez.g tl-ttt, Is'ttt, L6-t keretiivezetfr teriiletefue vonqtko26 tiltaldnos

elairdsdivol' 6s
c) sz egyes teriiletekre vonotkoz6 ,pitesi itvezetekben meghdtdrozott elairdsokkql'

12\ A 3/B szdmi meltdktet tdgziti o ieten el'irdsokkol 6 ntett:

4 Bikdsmegyer-dfldtu teritletet, vdlomint
(l 

" 
,anen.i onL *iirJtet dz a) pont sze nti lehatarcldson belul'

G) A (2) bekezd^s U pontis sze nti t'fteneti 6foluhoz tottoza

a) tdrteneti utctik:
aa) Adam utco
ab) Donot utco
ac) Epedo utcd
ad) Eziisthegy utca
ae) lskolo utca
af) KdbdnYa utcd
ag) Ldinc tar
ah) MeggY utco
ai) MAIY utcd
aj) Ptisztordomb

ter
ak) Perie utcd
al) Pince k62
am) Pusrtodombi

uaca
an) Razsodomb utco

ao) szenthdrcmsdg
utcct

ap) Tdncsis MihdlY
utcq

ar) Temqlom utcq
as) Ast utca
at) Vendel uuo
as) virdg utco

tov6bbd
d) o teriilete vono*oz6 9/."o ds 9/"'b

te\ben fogldftdkkol.

melldklet szeinti keiileti szdbdlyoz'isi

sz Eziisthegy u. ds d Pince kiiz kdzdft

q Wrdg u' es q Veretn utco kiiz'itt

o Lafinc t6r es s Pince k'i. kiizdtt

a Pusztadomb k'z es a Meggy u' kiiziitt

az Eziisthegy u. 6s az tskold u' k';z'itt

oz Egetd u. is az Eziisthegy u' kiiz'itt

az Ezaisthegy u. es o Vercm u' k'iz'itt



(4)

b) nem tiiTeneti utcdk:
ba) Ezttstk6 utco
bb) Eden utcd
bc) R6zsadomb utco
bd) SzomotiJiiz utcs
be) Tiiskes utcq

BakAsmegyer-oIqlu - 63.5
ter letan:

oz Iskolo u. 6s a vendel u' kozdft

o Me26 u. es q Honved u' kiiziitt

(22) bekezdesben rijgzitett lehatdrcldson kiviili -

a) nyeles telek nem litesitheta
it' ti i-,et *ir"at t lekmllysag esetin o hdts6kert mercte legaldbb 4 m' -':i;',';;;';;;lr;"';;,ii*o'ai 

o' oevsz attotdnos 42'43' e-olban Jostottakdt
'' 

;;;;;i;;;,; 
"' 

dp tethezasru vonatkozt efterd rcndetkezesek

Iigyelemhevetelavel
d) o kiszolqdt6 apiiletekrc vondtkozo- 

Hl- 
"itS 

itl oekezdese szefint kismtgdl6 'p'ilet eldkeftt elhelvezese nem

megengedett
db) Ii.i 6) Aetezaese sz" nt utildgos kiszotgdt| epiitet oz el6irt legkisebb

' 
merctfr hdts'kertben nem helyezhet6 el'

e) qz utcai homtokzat elhelvezisi sdvydt'erintett telken qz utcoi homlokzot a telek

noiiiwnqnt1t 5 m-nil tdvolobb nem dllhot'

n o-iii ntinurag" minimum 35, de tegieliebb 4s lokos lehet'

o\ mdnzordtet1' torony nem Etesithet6'
iilii'i"rr"*iir"rriit, vogv zlldtetiivel Jedeften kiatokit.hotts' .
i,t ,itiii"ii ,it",p* oz Epiiet otopteriitetdnek 20 o/6-dn otkotmqzhato' -
1\ q tetdzet meghatdroz6 letiikten a tetdheiolds cs./k hogvomd"vo.::t'd::dn
'' 

i"i"i,-i ii-o'ii*"zitites indokott ettirl ledds (eresz' vdpo stb) esvnftes

dlkqlmozdsdvdl'
ut iiliiiiiii*otdnok bu*otdqnvsso iettemz1en vokoft Jet':to ::l! ,!,tn'-' 

i"ii"r,- ioera ot,oolot a tdbozotokon' voiomint o homlol<zat ldbdzdton kivijli

f;fijleteinek legfeliebb 7o%'dn ielenhet meg' .- .

n 
'i-iiltilJiiiititkzati 

szinezisEnEt csok o titrt-Jehdt szinek dtkotn:zhd?'

kiv6ve. hd dz dtapitegle, Jetiiitdsru keriit6' vsgi oz elbontott dpiilet eredeti szine
'"iii 

Jiii r"ir"t*ror oz erideti homtokzatszin visszodllithota' .
mtaz ioiiletek nildsztr6it siitet szineiiel kell kiqlqkitoni' q homtokaton kiviihdl

"' 'ii"'i| 
iiie" il*vag nvittiszar;.sTe*ezet nen dlkdtmdzhoto'

nio io.' 6 ,"na"tx"riteinek betortisdn tit, o Et62eten .cs 
o hom'!Y2l:^1

kordkteydvbon, illetve o tetek ho;lokzdti vonol6t6l n'rt 70 m'es sdvon beliil

tet,lelipitmeny,'szercfuAny nem lctesitheta'

(5\ NdDkollektotoko' nooelemek elhelyezdsdre vonotoz| kiiLtnds szqbAuok

Et6-6zaennopkott"*toft ,nEpelemet
aa) q tet6 sikidvot megegyeza hoilassziigben'

aUi csoportosqn, rendezeft kePet dd6dn

lehet elhelvezni.
it' ,tilrir*iiro", "ogy 

o tetdzet telies dtepitase 6etdn ndpkollekot' nctpetem
- 

ioi tetdbe integrolt kialokittissol fttesithet6'

"l?i*iiir, 
iiiit""ton kiitsa tortdtvos ndpkollel"tor nem helvezhetd el;

d) nem helyezhetd el ndpkollektoL nqpele
"' 'i^S ' ' 

io^nntawol erintetttelken c karoktersdvon beliil'

4



(5)

db) o telek homlokvonola IeE n^d b kiiztefiileftel pdrhuzqmos)

tet6f eliileten kiizteritetal ldthat6 m6don'

A tiiftenefi 6fqtu - 6g,g (22) bekezdesben ftigzitett lehoidroltson kiviili -3fi!9422

o szobdlyozdsi tery
a) m e g h st d ro z otl szd I e 5 sA g fr k o rc kte rcav ot'

b) kettaziitt hdz ie6Est,
c) utcdi homlokzqt elhelvezasi sdvot

ia i it i6 rteA ti t 
"g 

d rtek" t be e p it es I e v o n otko z6 kii t d n I e g e s szo b d lv o k

mzghatdrozim dnlekeben, metwke vonstkoz6 et6ir6sokot o (7) - (77) bekezd6sek

tartqlmqzzAk,

A r fteneti 6lolu - 63,9 p2) bekezddshen ftigzibtt lehotdrol1son kiviili - teriibftrc

vonotkoz6 elted szqbdlvok
j otyon telek nen otoithot6 ki, qmelynek feltdnisa kizdr6lag oz aldbbi utcdkr6l

lenne biztosithota:
aa) lskola utco'
ati vhdg utco dz Epeid utcd es oz Eziisthegy utco k'iztitt'

t) ,iiuaoraia eparct elhelyezes nem megengedett a zartsoti' vogy dz 
..' 

"td"thttdr"t 
Eplt&t helyen betiil, d bc) pontban felsorolt utcdk kivatekvel '

Az €piilet-nll'-- 
utol- ,etateges Epiitetszd?yo dz otddlhotdtt6l.szomito.tt.l Trc !<ell'
hogy dltion, 7i m'ndl ldsebb teteksz4ksseg eset4n qz oldqlhatuiron

dllhdt'
bb) )an irt A"epneti ̂ ad eseten qz 'piilet legdtdbb egvik hottufqld Ez

oldolhot1rcn vogy ottdl 7,o m-rc kell' hogy d ion'

bc) itadondtl6on-* enelyezhetf qz epit'si hetyen bel l o liiskes utcd'

Ezfustk' u?js - as lotytatdso - itletve dz EPerld utcd lotytdtdsaftl nyil6

telkek esetaben.

"l 
o, epinaili"n"ira, meshottitozd selitsetele * il.":':,1::u:"-o::'n'*' 

d"

megengedett az utcdval pathuzomos ipiiletszimyok es ge ncvonqtqK

iii o iita s o i t o E) o e *e za * a e n Io g t a ttd k I i gv el e m bev 6te Ev et

a) i*eu' troncioe*etv csdk s hdtsokert irdnydbq Ltesitheta'

"j 
i@*rqgAt vogy d hotnlokzdt elhelyez'si s1vbdn d 6 apiilet utcq

tulEii. t o *rotan g o r d z skq pu n e m Et e s ith etd

,t'"'rtiiitiiraf autoin tdgtolap beloglal6 nArcttek lehetnek' kiz6t6ld-g osztott
' ' 

iiiGffit o, Osvsz ;/77b' szdmi meltikletinek (Kszr) kieseszitd

rc n d e t ke zC se t fr gye I e m bev e t e I e v e L
gt i iet1zeten *ioli*itott nvittiszdr6 / bevittigito nem holddhdtio meg
- 

ct tetdsikban kiolokitvd o 2,0 m szilessaget'

;bi kltasilc;6l elt66en kiotokiwq d 3,0 m szeksseEei

;;i ii'sszesiteu darabszdma dz ddott homlokzdt tetdleliileti hosszdnak 5 m-es

osdAshbat od6d6 egasz szimot'
sd) iisszesitett szebssege dz ddott homlokzat tet^feliileti hosszdnak 7/3'dt;

tn Z)'aoaktek moqassdgi meghsttirozdso sonin oz 'pftesi 'ivezetben
"' 

,ii"rir"r""2oftienv i homtokzotmogdsstigi megkdtesek mellett d
'ia-iiir"i 

Oi.i"i*u.tEi o (s) bekezd4sben r4szletezett ereszmoqossdoot is

figyelembe ke venni;

tll

i) 
'q-@ 

bekezdes al Dontia szenfi t6ry
ia)

'ffii6f,iJEi"g"t 
h"tod meshotqdhqtiE q 25 mdtert' de



ab)

ic)

id) tiimih kqPuzot letesitheto;
j) a t3t bekezdis bl Dontiq sze nti nem tdrteneti utcdk menten oz 6piiletek utcdrd

nem lehet tiibb 40 m'nel,
qz 55.5 (81 bekezdes szertnti tdbon dlt6 ketti tet6 idrmiitdrolds cElidb'61

nem litesithetd o telek homtokvonolatat szdmitott 75 m-es sdvbqn'

7OO %-bon tdmair ke Es 4,qk Jalozott vokoft, illetve tEgldb6l vagy

k6bAt tdkott kiqlqkitdssal latesithet6'

mer1leges hossza nem hqtadhotia meg a 25 metert'

\8) A SSro$gEavbgn ii lptletet rctesilfl,ni' vagy megavd epiile'et b6viEni dz dltibbidk

szefint szobad
a) d f1vdrosi eqvedi vedettsaoii epiiteteaviittes teken utctivdl p'irhuzamos

epiitetszlimy (6piitetres4 tionnon nem litesitheta;

b) az ,oiitet uica iet1li homtokzotdnok d telek homlokvonoltin kell dllnia' kivdve' ha

o szabdlyozdsi teru ozt elt66en hqtarozzd meg;

c) az utcoi vonolon utctird merdleges ds qzzol Pdrhuzomos 'paleEzdm.y /
' 

epWgy*art kidtqkithotl, oz o) poft es d 67) bekezdds sze nti kett6ziitt

hdzqkd vondtkozo szsbdtyok egynftes figyelembev.teEvel;
d) utctirc medleoes epiitetszdmy vdgy epiiletuesz

d") utcd let1ti homtokotd oromloloson olokitand6 ki'

db) utcq let6li orcmlotdn beviltigit^t kdtelezd ldtesiteni dz Olalubdn

hogyomdnyos pddttitte bevilagitik mintdidra d KszT kieg6szit6

rendelkezasei szerinti mintokepek |igyetembev'te6vel' ezen kiv0l mds

nyitdszdt| oz orcmfoton nem Etesitheta;

e) utcdvol p1rhuzomos epiiletszamy vsgy apiiletesz

ea) s26lessege nem halodhotio meg d 9'o m't'

eb) utcd lel6ti homtokzqtan orcmIol nem EtesithetO

ec) oldothotdros beaPitqsi m6dbsn vdl6latesitAse tordn

7. oz oldqthdtdton oromlol vogy t{i4al nem Etesithet6'

2. dz olddtkert IeE d tet6zet kontyoltdn vdgy oromtdldsan
qlakithot6 ki;

ed) zdrtsofi beepftesi m6dbdn vdl6litesitese sordn

7. ahol a telekhotdron o szomszdd apiitet zdttsonidn 6s tfr4ollol

csatlakozil<t ohhoz tfrzldlosdn kell csatlokozni'

2. kdtoldqli szomszados ta$ol eseten ekgendlt oz egyikhez

tdzldl lol csdtla kozni'
g. 3'5 m-nat szdtesebb ipiileth'zsg ftE nylltisz6r6 ldtesitheta'

t dz eoiilet utcd fel1ti homtokzdtdt o 6svsz slzto' sami..:1:il:y:tinek Ksn)
' 

*i"gesrit6 ,endet*eze,ei szerinti iellem26 merctekkel ke 
.kidldkitdni 

d KSZ|

ki e; esz it| rc n de I ke ze se i s ze ri n ti ie tte m 26 6 p itd sz e ti ki d I Ekft A si mi ntd k

figyelenbeve&leveL
g)';9*tZM!t59SPI qz adott utcqszakqsz - sorokt6l'sarokig tqrt6 utcqhosszban'
'' 

t"gy 10 r"l.k".t nosszobb utca eseteben o szomszddos legoldbb '5 telket

teiinwe _ hosonl6 be'pitesi tipusu ,ptteteinek ereszmqgEssagoi dlapidn kell

meghdtarozni, ot ereszmagaistg ̂ ttAke nem hdtd'lholtja meg.aWSZ9LZJL

sz;mt me ektetEnek (Kszf) Keg4szit' rcndelkez€seiben r^gzitett mdximdlis

ert6ket,
h) oz g) pont sze nti ereszmogdss'g mqximdfis eftekadl okkor lehe.t eltcrni' ho dz
' 

uti iasonl6 'piiteteinek ercszmdgdssdgio igozolhotaan ndgyobb'

l0



(s)

(10)

1:) -jgta!k!, omennyiben mindkat kiirte iletfelal riigzitdste ker lt a
koroktersdv, onnqk et1irdsdit elegenda dz egyik kiiztefilet fel6 betdftanL

Karoktersiwol 'rintett telken, a kdrcktendvon kiviil ii apiiletet latetiteni, vdgy

megtdv1 ep etet baviteni oz oldbbiak szefint szobad
a) dz utcdvql pdrhuzdmos, vogy oz utctird merdleges EpiileEzdny szalestage netn

hdladhatjo meg q 70 meteft,
b) otddlhdt4rcn oz otomial vogy tiidal legleljebb 5 n4tet hottzi lehet'

Kdroktersdwol erinteft tetken tet(ite nyiltis4it6 / beviltigit6

a) a korckercdvbon kiizte itetu6l is ldthqt6, az utcdru vdgy o kertrc nezd

tetqefiileten
aa) o Templom utco, Eiisthegy utcd, K&dnyq utco menten nem

lEteithet6,
ab) dz do) pontban fel nem sorolt utcdk menten kizdt6log tetasikbdn

k i a I o kitv s Et es it h e t6,
b\ kdtdktercivot kdvett 5 miteres telekmerysegben kiiztefiletu6l is ldthdt6' qz

utcAra vogy o kertre nez6 kt1letiileten kizdt'ldg tet6sikban kidldkitvo

lEtesitheta,
c) karalf:ersAvot kaivet6 5 meteres telekmdtysigen til tet6sikbdn' illetve tetdsikt6l

eft e fien i s kialakithot6.

Algg&-b!zg4/g. v o n o t koz6 tov d h b i szsbd t v o k

;) q kett6zittt htiz ieti/lasset qdntett tetek, vdgy kat telek esetiben dz ipiileteket d

ksruke5dvbsn epiilethizog hdtdrolio el egymdst6L
b) omennyiben egy telken d d ket iPtlet, a tetek dkkor is meEoszthdt6 hosszdbon'
' 

hq oz iEy Etrci^v1 tetek szClessdge nem ,ri el qz iivezetben riigzitett legkisebb

telekszilessaget, de nem kisebb 77 fi-nEl,
c) o megtdvd ̂ piitetek d ielentegi formdiukbon es ardnyrendszeriikben

megtartdnd,k, vogy hetyakdn edEnddk visszd' legdldbb a koroktetsdvbsn 6s dz

dzt kdvetd 5 m-es sdvbd;
d) kett6z6tt hdz kercsztirdnvi szdrnnydl nem h6vithet6 dz utcqi telekhdt6tt6'

szdmftott 20 m-en beliiE
e) kett6zaitt hdz iel6l6sset l,finteft es bgdtdbb 20 n sziles telken ii dpiile,te.t

t^trchozni csok igy szqbdd, hogy az q hdgpmhnyos kettfiziitt hdz beEpit'si
jellemz6i6t ercdrndnyezze As bgtetiebb egv epiitet sldkithqt6 ki oz utctdvdt

pd r h u z o mo s e p ii letszd n nY a | ;
D az utcci homtokzdtot d tiiftineti kidlEkftAs szefint kell feliiitdni' d c) pont szerint

visszqepiteni, vow dz e) pont szeint tionnon megepiteni, dmennyiben d

tdrtineti kidtdkitls nem ismert, qz 6BVSZ g/77b. szdm6 mellEkletinek (KSZT)

kiegdszitd rendelkezisei szerinti iellemz, 6pit4szeti kialdkitdsi mintdkdt ke

figyelembe venni.

(11)

l72l A hetvi lketiitetit edvedi vEdelem olqtt dll6 vqEv vadelemre teNezett apiilet

a) nem bonthst' el q vedeft, nyilvAnituisi elidras bqeiezasaig'
i'1 1.t,iita", atepna toftn oz epiilet t'fteneti kidlokitasa meEtq'|tand6 vdgy' -visszoepftend1, 

smennyiben o taittene kidtdkitss nem ismeq o Ksz'-f Megeszltd

rcndetkezesei sze nti iellemzd epit'szeti kiqtouttisi mintdkot kell ligyelembe
venni."



s.5
(l) Az 6BVsz 64.5 (2) bekezd6se a kijvetkezSk szerint m6dosul:

,,12) Az 6pit6si ijvezet teriilet6n lfdrd,t sziivegl els^softqn kiizhoszndloti epitmenyelt

tovdbbti
a) kiizintdzm6ny 6piiletek,
b) oktatisi 6pilleteK
c) mdvel6d6si6s kulturi{l is c6lU 6pti letek,
d) eg6szs6gtigYl 6P0lete(
e) igazgat6si 6pilletek,

0 leefeljebb 2OO0 m2 brutt6 szintteriiletfi kiskereskedelmi funkci6jti 6puletek

g) aife-ttt-nt/f-jelU epit6si dvezetben az ltd tijtt sziivegl a-f l pontban felsoroltakon

kiviil legfeljebb k6tlak6sos lak66piiletek hely ezhet6k el' vol s m i nt

h) oz L4-t -Al/2 aivezetek teriiletan specidtis lqk6otthon' szocidlis Cpiilet"'

(2) Az 6BVsz 4.5 (4) bekezd6se a kiivetkez6k szerint m6dosul:

,,(4) Az ovezetteriiletdn az 6pUleteket a szabadoni116 beepit6si m6d szabilvai szerint kell

efhelvezni, kivdve, hd Kszf mdskant rcndelkezik' Megl6v6 6p0let eset6n az eredeti

be6pit6si m6d szerint az 6piilet b6vithet6 "

Az 6BVsz 54.9 a kovetkez6 (5) bekezd6ssel egesziil ki:

.(6) Bekfusmegyet-Ofotu te ilet'n o KszT et1irdsd o 6' szdnti ttibtdzdttd efted 6ft6ket'

tovdbbd d tak,lunkci,to vonotko26qn elt'6 rcndelkez4seket hqtdrozhdt meg"'

Az 6BVsz 64.5 a kiivetkez6 (7) bekezd6ssel eg6szUl ki:

:A- ;ck;;;;sy*-6lotu 
'tiriltetin 

oz (7)-(6) bekezdasben fostoltdkat d 63/A' 5

egyiittes figyelembevetevvel kell qlko'mozni"'

(3)

(4)

(5) Az 6BVsz 64.9 6. sz6mi t6bl6zata az al6bbiak szerint m6dosul:

6, sz6mi tdb16zat

*=r'rtt",ij:s"ldbb4o%{t 
"t "". 

6t6 atapint6zm6nvi rendeltetds eset6n'

(6) Az 6BVSZ 66.9 a kdvetkez6 (4) bekezdessel eg6sz0l ki:

,(4) Kiszotgdl6 'piilet o 45' E P) bekezdes ligvetembeve@kvet is elhelyezhetd;'

%

!4ULA| 2000 20 40 t.o 40 25 9,0

L4 t At/1 1000 20 40 1,0 40 35 4,5

L4-Ir-Al/2 800 20 50 Le 25 30 &5 a&

E[!3] 2000 20 30 0,5 35 25 9,0

t6- l-Al 2000 20 25 o,-l 25 30

L6lll-Al/L 2000
25

15**
o,7 35

25* i *

55 7.5



(71 Az 6BVSZ 70.5 (3)-(4) bekezd6se a kovetkez6k szerint m6dosul:

,,{3) Az f4lll"O/A dvezet terdlet6n legfeljebb egy, k6tlakiisos lak66piilet helyezhet6 el'

Az L4-lll-O ovezetben:
al 16 m szatessegfr es ettit keskenyebb telek eset6n legfeljebb egy, k6tlakisos

lak6dpillet helyezhet6 el.
b) 16 m-n6l sz6lesebb telek eset6n az 6pillet szabadon6ll6an is elhelyezhet6 az

oldalhat6ros 6pit6si helyen belUl. Szabadonello 6p0letelhelyez6s eseten a telken

6Dithet6 lak6ssz6m nem haladhatja meg a n6gy lak6st "

(4) A (3) bekezd'6s b) pont szerinti szabadon6ll6 6puletelhelyezesn6l az 6pit6si helven

beinl o telekhatdn6t vol6 oldalso tdvotsdg ltair'itt sziiveg] leekisebb m6rete legalSbb

3,0-m legyen, a m6sik i16nybo, qz oldalkert el6irt 4,5 m-es mdn6kenek megtartasa

mellett. Ez esetben az 'pitisi helyen beliili oldals6 kertftsz [t'jrijlt sz6veg] fel6 a

homlokzatot a szabadonii l16 bedpit6s0 6pil let szab6lyai szerint szabad kialakitani "

Az 6BVSZ 70.5 (6) bekezd6se a kcivetkez6k szerint m6dosul:

,,161 12oo m2-ndl nogyobb telekmarctfr is 15 m-n6l sz6lesebb telek eset6n t6bb f6

rendeltet6s(6pii|etcsakszabadon6l|6je||egfi6pii let.e|helyez'6sse|[t6|i j l tszoveg]
f6tesithet6- r1oo m2 tetekm^ret felett a megengedett m6rt6k( be6pit6s csak k6t

vagy tobb 6pillet elhelyez6sdvel val6sithat6 meg, azonban egy 6pillet be6pit6sbe

beszimit6 brutt6 alapterijlete nem lehet tiibb 200 m1n6l "

Az 6BVSZ 70.5 (E)-(9) bekezd6se a kovetkezdk szerint m6dosul:

,,{8) Az oldalhatdros bedpit6sn6l az oldalkert el6irt mdrete 4,5 m, mely legfeljebb

a) 10 6s 11 m koz6tti teleksz6less6g eset€n 4,0 m-re cs6kkenthet6

bS 70 ̂ -es, uogy enni, kisebb telekszelesseg eset6n az oldalkert merete legfeljebb

3,0 m-re csijkkenthet6, mely esetben az oldalkertre tekint6 homlokzat magassiga

nem lehet nagyobb 3,5 m-n61.

(9) A legfeuebb 8,0 m szdless6g( telek oldalhat6rosan csak akkor 6pithet6 be' ha az {ij
' ' 

epuLt nyil6szjr6vat ell6tott homlokzata 6s a szomsz6dos 6piilet 6pit6si helv6t6l'

iliet6leg a megl6v6 szomsz6dos 6piilett6l vat6 legaliibb 4'5 m tavolsdg biztositott Az

oldalkertretekint6homlokzathosszlegfeljebbl/3-i inii lazoldalkertmdrete2'5m-re
csiikkenthet6. Az igy meghstdrozott epftEi hetyen beliil dz apiiletet igy ke

ethelyezni, hogy oz o szoms26dos telek beepftEs't ne korl,tozzd' ltdt'lt szijveg]"

(l o) Az OBVSZ 70.S a kovetkez6 (14) bekezddssel eg€sziil ki:'-' 

",Ui 
gek*i"gyet-6folu tetiibftn qz (1)'(13) bekezdisben logloltakqt d 63/4' I

egyattet Iigyelembevetercvel kell olkdlmozni'"

(r I ) Az 6BVSZ 71.5 (5) bekezd6se a kovetkez6 mondattal eg6szill ki:

,,Bikdsmeqyet-6lstu tey'iileten o KszT'ben meghqtdrczott koroktercdv tetitbtenek
'kivdtet^vei, 

ohot oz utcdru iellemzd podl6szinti meretet kell figyelembe venni"'

(8)

(9)

(r 2) Az 6BVSZ 71.9 (7) bekezd€sdben hat6vet veszti a ,' k'itelezf elvi engedelv qldpidn !

szOvegresz.

l 3



03) Az 6BVSZ 71.9 (8) bekezd6sdben hat6ly6t veszti a (8) bekezd6s mdsodik mondata.

0 4) Az oBVSZ 72.S eldtti cim a kdvetkez6 szerint m6dosul:

,I -IIHZI r, L+-fi -HZl 2, LA-lll-HZ/ 3, L+tll-H44
ZARTSORU BEEPITESI','NTENZiV KERTVAROSIAS TAK6TERULET"

c5) Az 6BVSZ 72.5 (2)- (3) bekezddse a kdvetkez6k szerint m6dosul:

,, (2) Telkenkdnt legfeuebb egy f6 rendeltet6st szolgii16 6piilet l6tesithet6. Az elhelyezhet6

6priletek lakdsszdma:
a) L+lll-Hz/l Ovezetben 2 lak6s,
b) L4-tll-Hz/2 dvezetb en 6lak6s, Bikdsmegyer-1Iolu Eriilehn 2 lakds
c) L4-llFttz/3 ovezetben 4 lakas.
dl L+lll-Hzl( iivezetben 2 lokrds.

{3) Az dvezet tertilet6n megengedhet6 az el6kert el6irt m6ret6nek csokkent6se, ha a

szomsz6dos megt6v6 6pii letck miir i ly m6don kerii l tek elhelyez6sre Ez esetben az

el6kert legkisebb m6rete ;ltaldban 3 m, mely [tdtblt szijveg] a kiolskult alldpot

alapj6n 0'ra csdkkenthet6 El6kert n6lkilli be6pit6s eset6n a lak6helyis6g
padl6szintmagass5ga a kozteriileti jilrdaszintt6l m6nen legaliibb 0,8 m legyen,

Bekdsmegyer6folu teriiletin d Kszr-ben meghdtdrozott kdrdktercav teriiletdnek

kivetercveL dhot qz utcdru iellemz' podl6szinfi merekt kell ligyelembe venni'"

lJ6\ Az 6BVSZ72.9 a kiivetkez6 (10) bekezd6sselegdszil l ki:

,,B'kdsmegyer-O|dlu kfiletan dz (7)-(g) bekezdesben logldltdkot o 63/A. E egyiiftes

figyelembev€teldvel kell qlkslmdzni.'"

(r 7) tu 6BVSZ 72.S 13. sz6m( t6blizata az aldbbiak szerint m6dosul:

wxt-H4L 500 14
25 0,4 5n 3,5 5,O14,5

L+ I-HZl2 500 14* 0,5 35 50 t,5 5,014,5

t4m-Hz/3 aoo 14 30 6,0 7,5

ulI-HZ/4 s00 74* 30 w 35 m L5 5,0/4.5

tediletan a kettdzdft hdzdk eslteben a 63/A. 5 egyiittes tigyelembeviElCvel.

fi 8) Az 6BVsz 75.5 a k6vetkez6 (7) bekezd6ssel egdsziil ki:

.B'k'Asmegyer-6fatu te iktAn az (t)'{6) bekezddsben logloftokot o 63/A' I esvittes

figyelembevete6vet kell alkdlmozni."



(l 9) Az OBVSZ 75.5 5 el6tti cim a k6vetkez6k szerint m6dosul:

,,6-fi -O, L5-I t-O/K Ls-|]t-O / A
oLDALHATARoS Es APR6TELKES, oLDALHATARo5 BEEPITE5U KERWARoSIAS
LAK6TERUtET"

(20) Az OBVSZ 76.5 (3) bekezd6se a kdvetkez6k szerint m6dosul:
,,(3) A t2) bekezd6s b) pont szerinti szabadonil l6 epil letelhelyez6snel az 6pit6si helyen

belijl o telekhotdttdl vol6 oldqls6 tdvolsdg [tdr6lt szdveg] leEkisebb m6rete legaldbb
3,0-m legyen, a m6sik irinyd oldalkert el6irt 4,5 m-es m6rt6k6nek megtartirsa
melleft. Ez esetben oz epftes, helyen belitli oldals6 kertftsz [tiirdlt sziiveg] fele a
homlokzatot a szabadonii l16 bedpit6si 6pii let szabdlyaiszerint szabad kialakitani. "

(21) Az 0BVSZ 76.5 (7) bekezd€se a kdvetkez6k szerint m6dosul:
,,(7) A legfeUebb 8,0 m sz6less6g(, k6t oldal16l mir be6pitett telek csak akkor 6pithet6 be,

ha az j 6prilet nyil iszdr6val elldtott homlokzata 6s a megl6v6 szomszddos dpii letek
kozdtt legaliibb 4,5 m t6volsdg biztositott- Az oldalhatdfra tekint6 homlokzatfeliilet
legfeljebb 1/3-6niil az oldalkert m6rete 2,5 m-re cs6kkenthet6.
8,0 m-n6l keskenyebb telek z6rtsor ar okkot 6pithet6 be, [tdrijlt szdveg]
amennyiben az a szom5z6dos telkek bedpitdsdt nem korl6tozza. "

(22) Az OBVSZ 75.6 a k6vetkezd (14) bekerd6ssel egesrri l ki l
,,(74) Bdkdsmegyerafdtu tetiibt4n dz (7)-(73t bekezdesben fogldltakdt d 63/A. I egyitttes

fi gy elem beveteEvel kel I d ! ko ! m dzni. "

(23) Az OBVSZ 76.5 17. sz6mri t5bl6zata az a16bbiak szerint m6dosul:
17. sz5mu t6blSzat

(H',/HJ
%

L5- l-o 1000 t4 0,4 50 3,O
5,5-

4.5t6.O.

L5- t-O/K 700 74 20 a4 35 50 3_p 5.5:
4,5/6,0',r

r5-1fl-o/a o,5 35 50 3,0 ts-
4,S16,O'

'{HxlHJ = g" - 1r"tto1o", fel6li 6s H!- lejt6 feldli homlokzatmagass5g legnagyobb megengedett 6rt6ke

(24) Az OBvsz77.517) bekezd6s6ben a,,- kiitelezd elvi engedily olopjdn - " szdleedsz hat'ly't
veszlt,

(25) Az OBVSZ 78.S (3) bekezd6se a kovetkez6 mondaftal eg6sz0l ki:
,,Bakismegyerofdlu tertleten d KszT-ben neghdtdrozott kdrdkte66v teriitetanek
kiveteEvel, shol oz utcdrq jellemz6 podlaszinti merctut ke ligyelembe venni"



(26) Az OBVSZ 78.5 a kijvetkez6 (9) bekezd6ssel eg6szil ki:
,,Bekismegyer-6Iatu te jkten oz (7)-(E) bekezdesben fogtottokot o 63/A. g egyiittes

liqyelembevetercvel kell olkqlmEzni."

(27) Az OBVSZ 80.S (2)bekezd6s6ben a.kdtetez6 etvi engedetyber,, szdvegr6sz hat6ly;t veszti.

(28) Az 6BVSZ 81.5 (E) bekezd6se a kovetkez6 mondattal egdsz0l ki:
,,7000 m2 6s 7500 m2 kijzijtti telekmiret eseten ket ipijtet t6tesithet6, mely esetben egy
6nd!16, szobadondll6dn kidldkitott epijtet beapitett olopte jtete nem hotqdhdtja meg a tSO
m2-t,"

(29) Az OBVSZ 85/A.5 (12) bekezd6sdben a ,,kijzterijlet-rendezAsi ketteplt^szeti tey
meghotdrozdsa" szi5vegr6sz hatilyet veszti.

(30) Az OBVSZ 1. melldklet fogalommeghat6roz6siban a ,,Kertdpiteszeti enged'lyezesi teru
tortdlmo" sziivegr6sz hely6be a ,,Kert6pit6szeti teN tdrtolmo" sz6vet.6sz 16p,, a
hozzitartoz6 fogalommeghat6roz6s az al6bbiak szerint m6dosul
,,A kertdpfteszeti te.vnek lega16bb M=1:2OO-as l6pt6k( tervrajzon tartalmaznia kell:

a) a burkolatok, 16pcs6k, tdmfalak 6s egy6b kerti l6tesitm6nyek- pergola, filag6ria (kerti
pavilon), medence, kerti t6 - tervezett hely6t, javasolt anyagdt 6s a burkolatok
mintametszet6t,

b) a minimiilisan kiiiltet6sre ker 16 ndv6nyek hely6t, a cserjefoltok magassiginak
(magas, kdz€pmagas, alacsony talajtaka16) megkiildnboztet6s6vel, ezek
darabsz6mit, az Llltet6sre javasolt fajok megnevez6s6vel, valamint a m6szaki leirist,

c) tovdbbti oz oldbbidkot:
. G eod izio i helyszinrcj z,
. FsvEdelmi - fdkivtigtisi teru,
. Tereprendezdsi tetu 7,O m magdsstigot meghdlodd tereprendez^s eset6n,

(3l) Az 6BVSZ 1. mellEklet fogalom-meghatdrozdsdban a ,,KertEpiteszeti engedElyezisi terv
tortalmi kdvetelmenyd' lluebbe a 

"Kdnefilet 
rcndezesi kettapiftszeti teru" logalmak a

hozziijuk tartozd magyarrzatokkal egyittt hatdlyukat vesztik.

( t )

6.S

Az OBVSZ 9. sz6mf mell6klete kieg6szii l jelen rendelet 1. sz. mell6klete (Budapest t. kerij let
B6kdsmegyer-Ofalu ds kdrny6ke, Orsz6g it - belterrjleti hat6r - 6542!/I hrsz vizmosjs -
M6rton k6z - 65528 hrsz ingatlan Eziisthegy utca - Tdncsis Mihiily utca iiltal hatdrolt
ter0letre vonatkoz6 Szab6lyozisi Tervlap) szerinti 9/71a. szSmti melleklettel, valamint ielen
rendelet 2. szdmU mell6klete (Kieg6szft6 rendelkez6sek) szerinti 9/71b. szdmi mell6klettel,

Az OBVSZ 2. szdmi mel/dklete (dvezeti tervlap) a jelen rendelet 3. szemu mellEklete szerint
m6dosul.

Az OBVSZ 30 6s ib, szdmi melleklete (vedelmi 6s korl6tozdsi tervlap) a jelen rendelet 4.
szimri mell6klete szerint m6dosul-

Az OBVSZ 8/2. szdmi mellEklete a jelen rendelet 5. szdm( mell6klete szerint m6dosut-

(2)

(3)

(4)



zd16 rendelkezdsek
7-$

Ielen rendelet hatSlybal6p6s6vel

(l ) Hatiilyiit veszti az OBVSZ 8/1. mell6klete.

(2) Hatalyet veszti a a9l20o4.(Xll.8.) sz. onkormAnyzatt rendelet, valamint az oBVSZ 9/19a. 6s
9/19b. mel16klete.

(3) Jelen rendelet a kihirdet6st kdvet6 30. napon l6p hat6lyba.

(4) A rendelet el6ln5sait a hatSlybal6p6s6t ktivet6en inditott 0gyekben kell alkalmazni.

(5) A rendelet kihirdet6se a Polg6rmesteri Hivatal hirdet6tlbldjdn val6 kifiiggeszt6ssel tdrtdnik.

( Kei'rer;;\

h ?,,

t 1



7. szdmi melldklet
Budapest F6vd.os lll. Ker0let, obuda-BdkSsmegyer onkorm6nyuat K6pvisel6-testiilet6nek

3V2014. (v1.30.1 itnkorminyrati rendelet6hez

6Bvsz 9/71a. szimri mell6klete

A Budapest lll. keriilet, BfK/GMEGYER 6FAtu teriilet6re vonatkoz6
Ketiileti szabSlyoz6si Terv

t8
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2, szdmt mellaklet
Budapest F6v6ros lll. Keriilet, 6buda-86k6smegyer 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek

31/2014. (vt.30.) itnkormdnyrati rendelet6hez

OBVSZ 9/71b. szdm! mell6klete
Kieg6szit6 rendelkez6sek

A Budapest l . keriilet, BEKi{SMEGYER 6FA[U terulet6re vonatkoz6
Keriileti SzabAlyoz6si Terv6hez

L fejezet
A Szdbdlyozdsi Teru kiegdszit6 rcndelkezdsei

1. frtelmez6rendelkez€sek
I-l- A szab6lyozdsi terven je16lt egyes elemek 6rtelmez6se, melyekre vonatkoz6 e16irisokat a

63/4. 5 tartalmazza
a) Karakters6v

1.2. A szabdlyozdsi terven kiildn nem jeliilt, az 1.1. pont szcrinti fogalmakkal kapcsolatos, a
63/A. $-ban alkalmazott egyes fogalmak 6rtelmez6se

b) Kett6z6tt h6z

c) Utcai homlokzat
elhelyez6s6nek
savla

a) UtcSra

6piiletsz;5rny

b) Utciival
parhuzamos
6pijletsz;rny

c) Tijrt6neti
kialakitiis

d) Ercszmagassiig

Ofalu karakterdnek meg6rz€se 6rdekeben a telek
homlokvonal6t6l szimitott 10 mdteres m6lys6gben a szabdlyozdsi
terven rdgzitett sitv, amelyen belUl speciillis epit6si el6ir6sok
betartesa kdtelez6-
Ofaluban jellemz6 - szabdlyoz6si terven rtigzitett - be6pitd5i
tipus, amelyre speci6lis 6pit6si e16irdsok vonatkoznak.
A aendezett utcakep kialakuliisa drdekeben a szab6lyoziisi terven
a telek homlokvonaliit6l sz6mitott 5 m6teres telekm6lys6g6ben
kijeldlt teleksilv, amclyen bcli i l  az utcai homlokzatnak dllnia kell.

Az oldals6 telekhatiirral piirhuzamosan 6pitett 6s jellemzden
utcdra merdleges tet6gerinccel kialakitott 6pailetszdrny
fiellemz6en mer6letes jelent6se: 90' I a telekhatiir ferdes6g€b6l
addd6 elt6r6s).
Az utcai telekhatiirral pitrhuzamosan 6pitett, 6s azzal piirhuzamos
tet6gerinccel kialakitott 6piiletszirny.

A 6piilet tdrt6neti szempontb6l 6rt6kes formija, ardnyrendszere,
anyathaszniilata, homlokzatainak nyiliiszdr6rendszere, egy6b
diszit6elemei stb.
Az ereszvonal ereszcsatorna n€lkol m6rt - als6 sikja 6s a
rendezett terep kdzdtti fiigg6leges tevolsig.

1.3. Felt€telhez kaitiitt tervezett szabdlyozdsi vonal figyelembevdtelei a telek nem sz6mit
rendezetlennel! ha az ily mddon javasolt szabrilyozds m6g nem keriilt v6grehajtdsra.

1.4. Epltm6nyhez igazitott szabilyoz6si vonal: Ahol szabiilyoz:isi terv - kijlon jcl6lten - a
telek tervezett kozteriileti hatiriit (szabiilyoz6si vonal, vagyfelt6telhez k6tijtt
szabalyoz6si vonal) a miir megl6v6 kerit6s, vagy t6mfal nyomvona16ra illcszti, ott a
telekrendez6s sorAn a jelen rendelet hat6lybal6p6sekor t6nylegesen kialakult fizikai
6llapotot kell figyelembe venni.

t 9



1.5. Ahol a kerit6s, temfala telek kiizter0letihatSr;hoz k6pest legfeljebb 0,5-es elt6r6ssel a
kozter0letbe nV(lik, ott a kdzteniletek haszn;lat6ra vonatkoz6 rendelet szerint kell
eljdrni, kiv6ve, ha a szab;lyoz6si terv szab6lyoz6si vonalat, vagy felt6telhez kotott
szabdlyoz6si vonalat hatiroz meg.

A tiimbbefs6kein befiil jeliilt, korldtozotton beapithet6 ziildsdvrs vonatkoz6 rendelkez6sek

2.1. A szabiilyoz6si terven a ttimbbels6kdn belill jelolt korldtozotton beEpithetd ztjtdsovok
{toviibbiakban: zdldsdy) terii letdn

a) a telek f6 rendeltet6s( dpiilete nem helyezhet6 el, megl6v6 eprilet b6vitdse eset6n
abba legfeljebb az 6prilet 5 m-es r6sze nyflhat,

b) a ziildsjvban r6szben vagy eg6szben mir megl6v6 f6 rendeltet6s( 6pr.tlet az
alapterillet6hezviszonyitott legfeljebb 20% os mert6kkel b6vithet6,

c) kiszolgSl6 6pitm6ny vagy kiszolgiild 6p0let, m(tdrgy, burkolt terLtlet a zdldsdvban,
legfeljebb a zijldsdv lehat5rol6s telekre es5 terilletenek s%-os m6rt6k6ie
l6tesithet6.

d) fdliasitor, liveghiz a zoldsivon bel0l a zdldsiv lehat6rolSs telekre es6 teriilet6nek
30 % os m6n6k6ig l6tesithPtd.

A kiizvetlen kiizteri.iletr6l nyil6 pinc6krevonatkoz6 rendelkez6sek

3.1. A kdzteriilet fe16l nyil6 pinc6k eredeti jellemz6ik megtartdsa mellett felujithatdk.

3.2. A pinc6k rendeltetdse vend6gl6t5s, kultur6lis, vagy sport funkci6t c6lj6ra is
megviltoztathat6, de megfelel6 kialakit6ssal hagyom6ny6rz6 k6zm(ves mfihelyk6nt,
mfiteremk6nt is kialakithat6k.

3.3. A pincek feletti z6ldfelijleti jelleget meg kell tartani 6s fenntartisir6l, gondozisir6l a
pinc6t dzemeltet6nek, tulajdonosnak gondoskodnia kell.

3.4. Vend6glit6 egys6g l6tesit6se eset6n figyelemmel kell lenni annak szell6z6i kialakit6sira,
hogy az a kdrnydk lakdtelkeinek haszndlatdt ne zavarja.

A K6benya utca - 6bor utca ktiziitti tiimb fejlesztds6re €s kialakitis6ra vonatkoz6
rendelkez6sek

4.1. A tijmbfehir6 utat a felszinmozgis veszely els6dleges figyelembevetel, r6szletes
geotechnikai 6rt6kel6sre alapozva, lega16bb a szabdlyozdsi terven jel6lt fordul6ig egy -
kiviteli szintd - miiszaki tervben kell megtervezni, kiildnais figyelmet forditva a felszini- €s
r6teg vizek elvezet6s6nek 6s a lehetseges mozgisok megakaddlyozdsinak m(szaki
megold6sira. Az igy megtervezett it a m(szaki dokumentici6ban foglalt 0temez6ssel is
meg6pithet6.

4,2. Az oBVSZ 6,5 szerinti,,B" 6s C" geotechnikai katet6ri6ba sorolt tijmbr6szek, kiziir6lag a
szabelyozisi terven jeldlt tervezett tiimbfeltii16 (tr6l megkaizelithet6 telkein 6piilet, 20
m2-n6l nagyobb burkolt felUlet akkor l6tesithet6, ha az intatlant kiszolg616 tiimbfeltii16
rit szil;rdburkolattal 6s a csapad6kviz elevezet6sdnek egyidej( megoldiiseval val6sul
meg.
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4.3. A ,,8" 6s C" geotechnikai kateg6riiba sorolt tombr6szek terdlet6n, 6piilet, epitmeny
letesit6sekor gondoskodni kell a retegvizek, talajvizek megfelel6 kezeles6r6l is.

4.4. A,,8" geotechnikai kateg6ridba tartoz6 tetkeken az 0BVSZ 6.5 {4) bekezd6s a) pontjiiban
foglaltakon t(lmen6en

a) dntitz6sre kdzhiil6zati vizzel iizeme16 cintdz6 rendszert miikddtetni nem szabad, 6s
b) kerti vizmedence nem l6tesithet6.

4.5. A tenileten nyeles telek, vagy magSn{t nem l6tesithet6.

4.6. Az 6bor utca I(65137/1) hrsz.l fel6l a 45.5 (8) bekezd6s szerinti gdpj6rm(t6rol6 csak az
6BVSZ 6.5 (4) bekezdese szerinti geotechnikai szakv6lem6nyben foglaltaknak
megfelel6en l6tesithet6.

5. A K6bSnya utcit6l d6lrc es6 6469711 6s 64691"/2 hrsz. erok menti teriiletsiv szab6lyozisa

5.1. A K6binya utc6t6l d6lre es6 telkek matg6tti 64691/1 6s 64691/2 hrsz. drok teritlet6n, 6s
att6l d6lre, a szabdlyozisi terven jelolt ,,vizrendez6s feliilvizsgilatdra kijeldlt terUlet"
lehatiroldson beli l l

a) a 64691/1 6s 64691/2 hrsz. 6rok ter0let6n a v6gleges vizrendez6s megold6sSig
aa) biztositani kell a felszini vizek elvezetdsdt,
ab) ti los az drok betemet6se, b6rmif6le vizet akaddlyozd anyaggal val6

betdlt6se, el6pit6se, bdrmilyen 6pitm6ny 166pit6se.
ac) az 6rok menti 3,0 -3,0 m€teres fenntartSsi s6vban biztositani kell az irok

megkozelit6s6nek 6s fennta|.tisdnak lehet6sdg6t.

b) vizrendezdsi tanulminytervben, vdltozatok elemz6se alapji in kell meghat6rozni a
jeldlt siivot 6rint6 v6tletcs fclsziniviz-clvczct6si m6dot, annak ter0letig6ny6t 6s
nyomvonaldt, melynek alapjdn a szabdlyoziis m6dositiisa sziiksdgess6 vdlhat.

5.2. A 6-1- b) pont szerinti vizrendez6si tanulm6nyterv alapj6n sziiks6gesse v516 szab6lyoz6si
tervifeliilvizsg6latig a vizrendezes fel1lvizsgdlqtliro kijel'lttet leten, az iirokIa
me16leges kozterUletek kivetel6vel

a) a m6r kdzteriiletk6nt lejegyzett telkek teriilet6n kijzm( 6pit6se, ft6pit6s nem
megengedett, a felszini viz elvezet€set biztosit6 6pit6s kiv6tel6vel,

b) a miir ktjzteriiletk6nt lejegyzett telkek fel6l a jelen rendelet hatitlybaldp6se ut6n
kialakitott ij ingatlan azokr6l nem szolgdlhat6 ki.

5.3. Avizrendezes feliilvizsgdlatdro kijel'lt sdvban 16v6, a @691/16s 6469U2 htsz. erokkal
kdzvetlen szomszddos telkekre telekalakitdsiti lalom rendelhet6 el az adott ingatlanok 6s
az 6rokkal szomsz6dos m5r beepitett ingatlanok felsziniviz elvezet6s el6gtelens6ge
miatt el6fordul6 vesz6lyeztetettsdg elkeril16se 6rdek6ben.

6. A 64777. hrsz Kfbinya utca 6s Eziisthegy utcai saroktelek

6.1. Az 6pillet zrrsor(an is csatlakozhat a szomsz6dos telkek hatdrdn.

6.2. A telken az 6pillet utca fel6li ereszmagassiga 4,5 m6ter lehet.

63. A telekre g6pjiirm6behajt6 csak a K6bdnya utca fe16l l6tesithet6.



1 Ziildfeliilet

7-1- t j fasor telepit6se, fasor rekonstrukci6 eset6n:
a) el6nevelt legalibb 18-20 cm torzskdrm6retii faegyedeket kejl iiltetni,
b) egymistdl 10 m6tern6l, vagy a tfizolt6 szakhat6srt el6iriisai szerint meghat;rozott

minimilis m6retn€l nagyobb tdvolsiigra iiltetni nem szabad.

7.2. A K1b'nya u. Pincek6z talilkozd#n;l a &672 htsz. telken l6v6 lak66p0let
rendeltetdsm6dositisa venddglitds c6lj6ra szolgilhat, de az 6piilet nem b6vithet6. Az
6pijlet 6s a mellette l6v6 64571 hrsz. pince egy0tt is kialakithat6 vend6gl;itiis c6ljiira. A
parkolis - a telekm6retre tekintettel - kiizterijleten is meeoldhat6.

Egyes kitzteriiletek kialakitisdra,6talakitisira vonatkoz6 rendelkez6sek

8.1. A szabiilyozdsi terven ,,kiemelt jelent6s6g( forgalomcsillapitott kiszolg6l6 utca,, 6s
,,vegyes hasznelar( 6s forgalmi utca'1kdnt jeldlt kozterUletek dt6pit6se eset€n a
burkolat kiemelt szegdly n6lkiil val6sithat6 meg.

8.2. A ,,kiemelt jelent6seg( forgalomcsillapitott kiszolgd16 utca',-k6nt jeldlt Templom utca
dt6pit6se esetdn a l6gvezet6ket 6s oszloptranszformrtort ki kell v6ltani.

8.3. H6sitk tere iitalakitisa sor6n
a) az Ezristhegy utca 64760, 6477f13,64777/2,64759/4,64753,64777 htsz. (2.6s

12. sziim kdzdtt) ingatlanok megkdzelitds€t vegyes haszn6latU burkolatr6l lehet
biztositani, kiemelt jiirdaszeg6ly n6lkitli kialakit6ssal,

b) a 64777 hrsz. (Eziisthegy utca 2. szimi) ingatlan gazdasdgi feltiresitt a K6b6nya
utca fel6l kell kialakitani, az ingatlan el6te Byalogos feliilet l6tesithet6.

8.4. K6bdnya utca - Arok utca talilkozdsa:
a) a K6b6nya utciit6l d€lre es6 teriileten a 64669 hrsz. teriileten a g6pj6rm(vel val6

itjiriist meg kell szilntetni, vagy a kialakult nyomvonalat a kdzkert r6sz6be
integrdltan kell kialakitani, burkolt feli.ileten;

b) a (64666) hrsz. kdzteriilet nvomvonaltdl eltdr6 K6b6nva utcai csatlakoz6s soriin az
att6l d6lre l6v6 Z-KK.|ll ovezetbe sorolt z6oofteroz6 miikdd6sdt ront6
beavatkozds, betajlt6s nem vegezhet6;

c) a K6biinya utca 6s obor utca k6z6tti feltiird dt kidpitese utdn az att6l 6szakra
fekv6, a 64665 hrsz 6rokt6l delre es6 telkek g6pjirmftel tiirt6n6 megkdzelit6s6t a
feltiird [tr6l kell megoldani 6s a 64665 hrsz Srok feletti behajt6kat kiziir6lag
gyalogos c6llal Iehet hasznilni, Az Srok ment6n a telkek kiszolgilisira az 6rintett
tulajdonosok magdnutat letesithetnek a telkek g6pjSrm(ves megkdzelit6s6re,
mely az adott szakaszon legfeljebb hirom itj;r6val rendelkezhet az irok felett.

d) a K6biinya utca ezen szakaszdn forgalomcsillapitSs c6ljit szolgdl6 eszkitzzel {pl.:
terel6sziget) kell csillapitani, a kUlteriilet ir;ny6b6l be6rkez6 forgalmat.

A kozmfi 6s vizelvezet6s c6liiib6l a szabilyozisit terven riigzitett egyes elemek 6rtelmez6se

9.1, Vizelvezetes celjliro fenntortand6 nyomvonol - s'vjeban komplex vizrendez6si 6s felszini
vizelvezet€si metoldis mewal6sul6s6ig a telkeken az adott nyomvonalon a csapad€k 6s
retegvizek elvezet6sdt biztositani kell, az adott nyomvonal el nem zdrhat6, el nem
6pithet6 €s telkenk6nt m6shovA nem helyezhet6 6t.

8.
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9.2. Katzmfr, vogy vizgozddlkodds ceidro fenntoftondo te ilet - mely teriiletsdvban az
6rintett kdzm(nek vizgazdijlkodiisi l6tesitm6nynek {6rok, vizmosds) hely6t 6s
fennta.t6s6t a mds iogszabiilyban meghatiirozottak szerint biztositani kell

9.3. Vizgozddlkodas celjdro fenntoftondd terilet szsbdlyozdsi terttleten kiviil - jehesl sev a
szabdlyozdsi terv hatjlya al6 tartozd teriilet hegyoldalak fel6l drkez6 felszini- 6s
rdtegvizekt6l va16 v6delmdt szolgrlja. A szabdlyozdsi terv hat6lydn kivuljelOlt sdv helye e
szempontb6l ir6nyad6nak tekintend6, azt kiiliin vizrendez6si terv alapjdn kell
methatii.ozni. Koldn vizrendezesi terv alapjiin megtervezett iiverok felszlni vlzelnek
elvezet6st akkor is figyelembe kell venni, ha az a szab6lyozdsi teriileten kiviilre esik.

9.4. Vinendezes felhlvizsgdlotdro kijel,lt tert)let - iavasolt szabSlyozisi elem
figyelem bev6tel6t a 6.l.pont riigziti.

9.5. A viznyom6s szabSlyoz6 szabdlyoz6si terven jel6lt helye a mdrndkileg sziiks6ges m6s
helyen is biztorithat6.
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. feiezet

A 63/4 9 elairasoi olqpjdn olkalmqzond6 karakermintdk oz egyes heepftisi tipusokbsn

I
ffil



teljes vagy cso n ka ko ntyolt oromzat
az oromzati fal szimmetriatengely6ben egy vagy k6t kismdret! padlisszell626 ablaknyilils
jeliemz6 formiija a fdls6 k6t sarkiin lecsa lalap, egydb valto.atos lormak is lel le lhetcik
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' ; l6 t6clalap fornr;jLi, kdz6pen felnyil6, osztott iive8ez6s(
. diszit6 keretezessel, az oldalhat6ron t(zfalasan befordul6 utrai epnletsziifnyakon az ablakkeretez6s

c zel la  tabb.  a lu lp i rk innVa
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A I lellemzd m6retek - fisvelembev6teltik l
.

Homlokrat
Oldalhat6ron nem tiizfalas kialakit&sal

tu
xl
!l
I
:

}.

Utcai
6pnletszSrny
sz6lessege

cca. 6,0-9,0 m

max: 10,0 m

Ereszmagass6gcca. 3,0-3,5 m

max:3,5 m

TetdhajlSsszbg cca.36 45'

Oldalhatiiron tdzfalas kialakit:issal

Utcai
6piiletszdrny
sz6less6ge

cca. 6,0 9,0 m

max: 10,0 m

Eresrmagassegcca. 3,5-4,0 m

T€t6haildss:dg cca. 36 45"

B | ,ellemrd 6pit6szetl klelaklt6s - fisyeleml a:'.

. jellemz6en piros:val, esetenk6nt €syediil me€

. d iszit6 va kolatsiv a sz6leken

. hangsflyos pirkiiny2at a2 oldalhatiiron tilzfala:

elen6 ablakok

;an kialakitott 6oillets2iirnvak esetEben
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3. sz,m[ melldklet
6BVSZ 2. szdm( mell6klet6nek m6dositesa
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4. sziim( melldkletr
6BVSZ 3a. 6s 3b. sz6mU melldklet6nek m6dosit6sa
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5. szem( mell6klet
OBVSZ 8/2. sziimi mell6klet6nek m6dositesa
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