34/2018. (X. 30.) )ĘY.J\rendelet
Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési
szabályzatról

%XGDSHVW)ĘYiURV.|]J\ĦOpVHD]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĘOV]yOypYL/;;9,,,
törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében és az épített környezet
alakításáról és YpGHOPpUĘO V]yOy  pYL /;;9,,, W|UYpQ\ $    EHNH]GpV G  SRQWMiEDQ
PHJKDWiUR]RWWIHODGDWN|UpEHQHOMiUYDDN|YHWNH]ĘNHWUHQGHOLHO

(/6ė5e6=
ÈOWDOiQRVHOĘtUiVRN

I.

Fejezet
$UHQGHOHWKDWiO\DpVpUWHOPH]ĘUHQGHONH]pVHN
1. § (1) E rendelet hatálya Budapest III. kerület Óbuda – Békásmegyer az 1. mellékleten
lehatárolt területére terjed ki (a továbbiakban: a Terület).
(2) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési HV]N|]|NUĘO YDODPLQW HJ\HV WHOHSOpVUHQGH]pVL VDMiWRV MRJLQWp]PpQ\HNUĘO V]yOy
 ;,   .RUP UHQGHOHW HOĘtUiVDLW D] H UHQGHOHWEHQ IRJODOW NLHJpV]tWpVHNNHO D] RUV]iJRV
WHOHSOpVUHQGH]pVL pV pStWpVL N|YHWHOPpQ\HNUĘO V]yOy  ;,,   .RUm. rendelet
WRYiEELDNEDQ27e.  HOĘtUiVDLW D]HUHQGHOHWEHQIRJODOWNLHJpV]tWpVHNNHOpVHOWpUpVHNNHOHJ\WWNHOO
alkalmazni.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Fa élettere: DIDHJpV]VpJHVIHMOĘGpVpKH]V]NVpJHVDIDHJ\HGQ|YHNHGpVpYHOIRNR]DWRVDQ
EĘYOĘ IHOV]tQ DODWW pV IHOHWW HOKHO\H]NHGĘ D ID ORPENRURQiMiYDO pV J\|NpU]HWpYHO OHKDWiUROW
térrész.
2. Feltételhez kötött szabályozási vonal: Olyan szabályozási vonal, amelyet az érintett közterület
tulajdonosa és a csatlakozó ingatlan tulajdonosa megegyezése esetén lehet végrehajtani.
3. Komfort pont: .RUV]HUĦ – a higLpQLDL pV D] HJ\HQOĘ HVpO\Ħ KR]]iIpUpV V]HPSRQWMiEyO D]
HOYiUiVRNQDNPHJIHOHOĘ– illemhely, zuhanyzó és gyermekpelenkázó együttese.
4. Közhasználat céljára átadott terület: Telek – Budapest III. kerület Önkormányzatával kötött
NO|QV]HU]ĘGpVNHUHWHLN|]|WW– közhasználatra megnyitott része.
5. Szintterületi mutató: Az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes
pStWKHWĘEUXWWyV]LQWWHUOHWpUWpNHiOWDOiQRVV]LQWWHUOHWLPXWDWypUWpNEĘOpVNL]iUyODJD]pSOHWHQ
EHOO HOKHO\H]KHWĘ SDUNROyN – a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli
HOKHO\H]pVpUHLJpQ\EHYHKHWĘSDUNROiVLV]LQWWHUOHWLPXWDWypUWpNEĘODGyGLN|VV]H
6. Útsorfa  FP W|U]VPDJDVViJRW pV  FP W|U]VN|UPpUHWHW PHJKDODGy PpUHWĦ OHJDOiEE
kétszer iskolázott fa.
7. Kioszk: $JD]GDViJLUHNOiPWHYpNHQ\VpJDODSYHWĘIHOWpWHOHLUĘOpVHJ\HVNRUOiWDLUyOV]yOyW|UYpQ\
szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital
árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló
tevékenység folytatására szROJiOy QHP PR]Jy PiV ]OHWHNWĘO HONO|QOW N|]WHUOHWHQ
elhelyezett, önálló építmény, létesítmény.

II.

Fejezet
.|]WHUOHWDODNtWiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
1. A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezések
3. § (1) Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti városias MHOOHJĦVpWiQ\´NLDODNtWiVDVRUiQ a gyalogos
és kerékpáros utakat egymástól fizikailag el kell választani. A kerékpáros forgalom számára legalább
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3,5 méter, a gyalogos forgalom számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell biztosítani, illetve
a sétány mentén a katasztrófavédelmi szempontok figyelembevételével fasort kell telepíteni és
fenntartani, kivéve a híd építményeken vezetett sétányokon. $VpWiQ\V]pOHVVpJHNL]iUyODJDN|]PĦpV
N|]OHNHGpVLpStWPpQ\HNKHO\LJpQ\HPLDWWFV|NNHQWKHWĘOHJIHOMHEb 1,5 méterre.
(2) Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti természetközeli sétány” kialakítása során a természetközeli
iOODSRWPHJĘU]pVHpUGHNpEHQ
a)
DVpWiQ\Q\RPYRQDOiWV]pOHVVpJpWD]LJpQ\EHYpWHOWĘOIJJĘHQ~J\NHOONLDODNtWDQLKRJ\D
természeti környezet értékeinek megtartása biztosított legyen, és
b)
DEXUNRODWRNDWYt]iWHUHV]WĘPyGRQNHOONLDODNtWDQL

2. .|]WHUOHWHQOpYĘpStWPpQ\HNUHYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
4. § (1) Kioszk kizárólag az 1. mellékleten, közterületen jelölt „Épület elhelyezésére kijelölt hely
beépítésre nem szánt területen” OpWHVtWKHWĘPHO\
a) „V” jel esetén vendéglátás,
b) „KP” jel esetén közhasználatú komfort pont
rendeltetést tartalmazhat.
(2) Az 1. mellékleten MHO|OW Ä9´ MHOĦ pStWpVL KHO\ területén kioszk elhelyezése esetén legalább egy
közhasználatú nyilvános illemhely is OpWHVtWHQGĘ.
(3) Kioszk legfeljebb 40 m2 bruttó DODSWHUOHWWHOOpWHVtWKHWĘtöbb kioszk egymáshoz csatlakozóan nem
KHO\H]KHWĘ HOpVQHPpStWKHWĘ|VV]H.
(4) Az Óbudai-sziget közterületein kizárólag a sziget közhasználatát HOĘVHJtWĘ építmények
KHO\H]KHWĘNHO.
(5) Burkolt vendéglátóterasz kizárólag az 1. mellékleten jelölt Ä9´ MHOĦ pStWpVL KHO\HNHQ OpWHVtWHWW
vendéglátóhelyek környezetében, legfeljebb 500 m2 DODSWHUOHWWHO OpWHVtWKHWĘ, amennyiben nem
akadályozza a terület kerékpáros és gyalogos közlekedését a (6) bekezdés figyelembevételével, és
nem akadályozza iUYt]YpGHOPLPĦIHQQWDUWiVát.
(6) VendéglátóWHUDV]RNFVDNDNNRUOpWHVtWKHWĘNDN|]WHUOHWLMiUGiNRQKDDWHUDV]iOWDOHOIRJODOW terület
miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége nem lesz kisebb az eredeti szélesség felénél, és
a) DIRUJDOPLpVJ\ĦMWĘ utak menti járdákon legalább 2 méter, az egyéb közterületi járdákon
legalább 1,5 méter akadálymentes gyalogos járófelület biztosított,
b) az épülethomlokzattal párhuzamos mérete nem haladhatja meg az épület homlokzati
szélességének mértékét,
c) ha kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak
akadálytalan megközelítése biztosított, és
d) ha a kialakítandó veQGpJOiWyWHUDV]IHOĘOD]pSOHWI|OGV]LQWMpQPDJDVI|OGV]LQWMpQODNiV
nem található, kivéve, ha a lakás a vendéglátó egység tulajdonosának tulajdonában van.
(7) 9HQGpJOiWyWHUDV]V]RPV]pGRVYDJ\PiVpSOHWHOpFVDNDNNRUWHOHStWKHWĘ
a) ha a szomszédos épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése
biztosított,
b) a szomszédos ingatlan tulajdonosa ehhez hozzájárulását adta, és
c) D]pULQWHWWLQJDWODQUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWiWQHP]DYDUMD
(8) Vendéglátóterasz és kioszk QHPNHUtWKHWĘHO.
5. § .|]WHUOHWHQ ViWRU YDODPLQW NHUHVNHGHOPL V]ROJiOWDWy UHQGHOWHWpVĦ ODNyNRFVL XWiQIXWy
NL]iUyODJUHQGH]YpQ\LGĘWDUWDPiUDKHO\H]KHWĘHO

3. .|]WHUOHWL]|OGIHOOHWHNUHYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
6. § (1 /HJDOiEEPpWHUV]pOHVVpJĦN|]~WKiOy]DWLHOHPHNPHQWpQNpWROGDli, legalább 2,0 –
PpWHUV]pOHVVpJĦ]|OGViYEDOWHWHWWIDVRUWHOHStWHQGĘDIiNpOHWWHUpQHNEL]WRVtWiViYDO
(2) Az 1. mellékleten jelölt „Közterületi fásítás”-ként jelölt szakaszokon, a közlekedés és a
N|]PĦOpWHVtWPpQ\HNKHO\LJpQ\pQHNpVDIiNpOHWWHUpQHNEL]WRVtWiVDPHOOHWWDPHJOpYĘIDVRUWPHJNHOO
tartani, illetve a hiányzó szakaszokon új fasort kell telepíteni.

2

(3) Fasortelepítésnél és -NLHJpV]tWpVQpOYiURVWĦUĘ~WVRUIDPLQĘVpJĦIiNOWHWHQGĘN$]OWHWpVVHOHJ\
LGĘEHQD]|QW|]ĘKiOy]DWNLpStWpVpUĘOGHOHJDOiEED]|QW|]pVOHKHWĘVpJpUĘOgondoskodni kell.
(4) Az 1. mellékleten MHO|OW NO|QE|]Ę UHQGHOWHWpVĦ SDUNWHUOHWHNHQ D] D]RN HOVĘGOHJHV UHQGHOWHWpVpW
zavaró, illetve korlátozó rendeltetések QHPWHOHStWKHWĘN

III.

Fejezet
A természeti N|UQ\H]HWYpGHOPpUHYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
7. §
(1) Az 1. mellékleten jelölt „Megtartandó értékes facsoport, faállomány” és „Megtartandó
értékes faegyed / fasor” a külön jogszabályban szabályozott közterületi faegyedek kivételével
a) csak élet-, egészség- és vagyonvédelmi okokból, továbbá az árvízi védekezés számára
szükséges helyigény biztosítása céljából vágható ki;
b) egyéb okból csak akkor lehet kivágni faegyedet a jelölt területen, amennyiben részletes
GHQGUROyJLDLYL]VJiODWRNDODSMiQDIDHJ\HGQHPWHNLQWKHWĘpUWpNesnek.
(2) Az 1. mellékleten MHO|OWÄ0HJWDUWDQGypUWpNHVIDFVRSRUWIDiOORPiQ\´WHUOHWpQ~MPĦWiUJ\LOOHWYH
EXUNRODW~J\OpWHVtWKHWĘKRJ\D]DMHO|OWWHUOHWOHJIHOMHEE-át foglalja el.
(3 ÒMN|]PĦYH]HWpNOpWHVtWpVHNRUYDJ\PHJOpYĘIHO~MtWiVDNRUD]1. mellékleten jelölt „Megtartandó
értékes facsoport, faállomány/ faegyed / fasor” 2. § 1. pontja szerinti életterének védelmét biztosítani
kell.
(4) $ ID pOHWWHUH I|OGIHOV]tQ DODWW NLV ORPENRURQiW Q|YHOĘ IiN HVHWpEHQ OHJDOiEE  P D QDJ\
lombkoronát növHOĘIiNHVHWpEHQOHJDOiEEPDIDW|YpQHNN|]HSHpVDN|]PĦYH]HWpNN|]|WW
(5) A K-Rek MHOĦpStWpVL|YH]HWYDODPLQWDKb-Rek MHOĦ|YH]HW telkeiQDEHpStWpVVHOHJ\LGHMĦOHJDQQ\L
ORPERVIiWNHOOWHOHStWHQLpVIHQQWDUWDQLKRJ\D]HOĘtUWOHJNLVHEE]|OGIHOület minden megkezdett 100
m2-re legalább egy fa jusson.
(6) A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló)
KHO\ XWiQ  GE QDJ\ ORPENRURQiW Q|YHOĘ N|UQ\H]HWWĦUĘ OHJDOiEE NpWV]HU LVNROi]RWW ORPERV ID
telepítésével kell megoldani, fánként minimum 4 m2 WHUPĘI|OGWHUOHWEL]WRVtWiViYDO
(7) Az 500 m2-QpOQDJ\REEDODSWHUOHWĦ~MpSOHWHNODSRVWHWĘVUpV]pQHNOHJDOiEE-án legalább
HJ\V]LQWHVQ|YpQ\iOORPiQ\~H[WHQ]tY]|OGWHWĘWNHOOOpWHVtWHQL
(8) Az 1. mellékleten jelölt „Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezeten” belül kizárólag
ĘVKRQRVIDIDMRNWHOHStWKHWĘN
(9) A védelemre érdemes természeti területen a természetes terepfelületet megváltoztatni, a talajvíz
adottságait és a növényzetet károsan befolyásolni nem szabad.
(10) Az 1. mellékleten jelölt „Feltárt talajszennyezéssel érintett telek” területen új rendeltetés akkor
OpWHVtWKHWĘ pV D PHJOpYĘ UHQGHOWHWpV FVDN DEEDQ D] HVHWEHQ YiOWR]WDWKDWy PHJ KD D] LQJDWODQUD
vonatkozó — külön jogszabályban rögzített — kármentesítési határérték az új rendeltetésnek
megfelel.

IV.

Fejezet
Telekalakítással NDSFVRODWRVHOĘtUiVRN
8. § (1) Olyan telekalakítás nem megengedett, amely szerint egy telek egynél több övezetbe
tartozzon.
(2) A sajátos építményfajták számára az |YH]HWLpStWpVL|YH]HWLHOĘtUiVRNWyOHOWpUĘEHpStWpVLPpUWpNĦ
WHUHSV]LQWDODWWLEHpStWpVLPpUWpNĦpV]|OGIHOOHWWHOUHQGHONH]ĘPĦV]DNLODJV]NVpJHVPpUHWĦWHOHNLV
kialakítható.
(3) Közterületek területe szakaszosan is kialakítható.
(4) Az építési övezetek, övezetek megengedett legkisebb telekméretére, a telek szélességére és
hosszára vonatkozó rendelkezéseket a magánút telkére vonatkozóan figyelmen kívül lehet hagyni.
(5) Nyúlványos telek nem alakítható ki.
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V. Fejezet
.|]PĦYHNHOĘtUiVDL
4. ÈOWDOiQRVHOĘtUiVRN
9. § (1) eStWpVLWHONHQWHOMHVN|]PĦYHVttettséget kell biztosítani a 11. § figyelembevételével.
(2)
MegléYĘN|]PĦNLYiOWiVDYDJ\PHJV]QWHWpVHHVHWpQDIHOHVOHJHVVpYiOWN|]PĦPĦWiUJ\DLWHO
kell bontani, amennyiben a bontási PXQNiODWRNQHPYHV]pO\H]WHWLNDPHJOpYĘIDiOORPiQ\W A bontási
munkálatok után a területet helyre kell állítani.

5. Elektronikus hírközlés
10. § gQiOOyDQWHQQDWDUWyV]HUNH]HW WRURQ\ QHPOpWHVtWKHWĘ

6. VíziN|]PĦYHN
11. § (  $] ]HPV]HUĦHQ NHOHWNH]Ę V]HQQ\- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott
UHQGV]HUĦFVDWRUQDKiOy]DWRWNHOONLpStWHQL
(2) (J\HGLV]HQQ\Yt]NH]HOĘEHUHQGH]pVpVHJ\HGL]iUWV]HQQ\Yt]WiUROyQHPOpWHVtWKHWĘ
(3) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.
(4) A K-Rek/2, a K-Rek/3 és a Vi-1/M-1 jelĦ építési övezetek területén új beépítés esetén többlet
csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre.

VI. Fejezet
$MiUPĦYHNWiUROiViUDpVHJ\pEN|]OHNHGpVUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHN
7. 6]HPpO\JpSMiUPĦYHNWiUROiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
12. § (1) ÒMpStWPpQ\HN|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHNWHUOHWHNUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWiKR]
D V]NVpJHV V]HPpO\JpSMiUPĦ HOKHO\H]pVL N|WHOH]HWWVpJpW OHJDOiEE D] 4. melléklet szerinti
mennyiségben, a (2) – (7) bekezdések szerinti HOĘtUiVRNILJ\HOHPEHYpWHOpYHONHOO biztosítani.
(2) %ĘYtWpV iWDODNtWiV pV UHQGHOWHWpVPyGRVtWiV HVHWpQ FVDN D NHOHWNH]Ę W|EEOHW V]HPpO\JpSMiUPĦ
HOKHO\H]pVL N|WHOH]HWWVpJHW NHOO EL]WRVtWDQL D PHJOpYĘ JpSMiUPĦ WiUROy KHO\LVpJHN pV IHOV]tQL
várakozóhelyek számának megtartása mellett.
(3) A reQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWEyOV]iUPD]yV]HPpO\JpSMiUPĦHOKHO\H]pVLN|WHOH]HWWVpJHWaz Óbudaisziget területének kivételével telken belül kell teljesíteni.
(4) $UHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWEyOD]Óbudai-sziget területén NHOHWNH]Ę V]HPpO\JpSMiUPĦHOKHO\H]pVL
kötelezettséget koncentráltan, a sziget területén kijelölt „Közhasználatú felszíni parkoló vagy garázs
V]iPiUDLJpQ\EHYHKHWĘterületeken” DPHJOpYĘSDUNROyV]iPIHOHWW kell biztosítani az 1. mellékleten
jelölt, megengedett határértékig. A jelölt határértéket meghaladó, biztosítani szükséges parkoló számot
a sziget területén kívül, a Mozaik utcával kapcsolatot biztosító híd pVD+DMyJ\iUXWFDYRQDOiEDQOpYĘ
híd budai KtGIĘMpQHN  PpWHUHV N|U]HWpQ EHOO NHOO HOKHO\H]QL. A V]LJHW WHUOHWpQ NtYO OpWHVtWHQGĘ
SDUNROyV]iPFV|NNHQWKHWĘa területen NLDODNtWiVUDNHUOĘP+R parkolók számával.
(5) A Kb-Rég, K-Rek/2 és a K-Rek/3 pStWpVL |YH]HWHN WHUOHWpQ ~M pSOHW FVDN PĦN|GĘNpSHV
]HPHOWHWpVpQHNLJD]ROiVDHVHWpQpStWKHWĘPHO\QHNDODSMDD]ÏEXGDL-sziget területére és az Árpád
híd – Szentendrei út – Záhony utca és vonala – Duna által határolt területre készített parkolási vizsgálat.
(6) Az Óbudai-sziget kivételével a QHPNL]iUyODJRVDQN|]OHNHGpVLFpOWV]ROJiOyKDMyRV]WiO\RNNLN|WĘL
OpWHVtWPpQ\HLQHN UHQGHOWHWpVV]HUĦ KDV]QiODWiKR] D 4. melléklet szerinti mennyiségben a hajó
rendeltetésének PHJIHOHOĘ V]iP~ V]HPpO\JpSMiUPĦ várakozóhelyet kell biztosítani a partkapcsolati
ponttól számított 200 méter gyaloglási távolságon belül közterületen vagy egyéb telken.
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(7) (PHOĘV]HUNH]HWHVSDUNROy-berendezés (parkoló gép)
a) kizárólag a UHQGHOWHWpVV]HUĦ KDV]QiODWiKR] V]NVpJHV V]HPpO\JpSMiUPĦ HOKHO\H]pVL
N|WHOH]HWWVpJHQIHOOLW|EEOHWIpUĘKHO\HNNLDODNtWiVDpUGHNpEHQDONDOPD]KDWy
b) alkalmazása esetén kizárólag önálló JpSMiUPĦKDV]QiODWRWEL]WRVtWyWHOHStWKHWĘ és
c) felszínen QHPWHOHStWKHWĘ
(8) )HOV]tQLJpSMiUPĦWiUROyhely céljára csDNEXUNROWIHOOHWYHKHWĘILJ\HOHPEH

8. $XWyEXV]RNWiUROiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
13. § (1) ÒM pStWPpQ\HN |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHN pV WHUOHWHN UHQGHOWHWpVV]HUĦ
használatához, azok minden megkezdett IpUĘKHO\NXWiQDXWyEXV]WHONHQEHOOLHOKHO\H]pVpWkell
biztosítani rendszeres forgalom esetén. Rendszeres forgalomra kell számítani:
a) YHQGpJV]REiWPHJKDODGyV]iOOiVMHOOHJĦ|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHVHWpQ
b) IpUĘKHO\HWPHJKDODGyNXOWXUiOLVpVN|]|VVpJLV]yUDNR]WDWy|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJ
esetén,
c) 300 munkavállalónál többet foglalkoztató ipari, raktározási telephelyeken, és
d) IpUĘKHO\HWPHJKDODGyOHOiWyYDOUHQGHONH]ĘVSRUWOpWHVtWPpQ\HVHWpQW|EESiO\DHVHWpQ
a mértékadó nagyságú lelátóra méretezve,
e) IpUĘKHO\HWPHJKDODGyVSRUWYDJ\UHNUHiFLycélját szolgáló rendeltetési egység esetén.
(2) A UHQGHOWHWpVV]HUĦ KDV]QiODWEyO az Óbudai-sziget WHUOHWpQ NHOHWNH]Ę autóbusz elhelyezési
kötelezettséget koncentráltan az 1. mellékleten jelölt „Közhasználatú felszíni parkoló vagy garázs
számára igénybe YHKHWĘWHUOHWHLQ´ kell biztosítani.
(3) $XWyEXV]YiUDNR]yKHO\FpOMiUDFVDNEXUNROWIHOOHWYHKHWĘILJ\HOHPEH

9. 7HKHUJpSMiUPĦYHNWiUROiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
14. § (1) ÒM pStWPpQ\HN |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHN WHUOHWHN UHQGHOWHWpVV]HUĦ
használatához a V]NVpJHVWHKHUJpSMiUPĦHOKHO\H]pVLN|WHOH]HWWVpJHWWHONHQEHOOHJ\HGLPpUHWH]pV
alapján kell biztosítani.
(2) %ĘYtWpViWDODNtWiVUHQGHOWHWpVPyGRVtWiVHVHWpQFVDNDNHOHWNH]ĘW|EEOHWWHKHUJpSMiUPĦHOKHO\H]pVL
N|WHOH]HWWVpJHW NHOO EL]WRVtWDQL D PHJOpYĘ tároló helyiségek és felszíni várakozóhelyek megtartása
mellett.
(3) 7HKHUJpSMiUPĦWiUROyKHO\ FpOMiUDFVDNEXUNROWIHOOHWYHKHWĘILJ\HOHPEH.

10.

.HUpNSiURNWiUROiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN

15. § Minden építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszeUĦKDV]QiODWiKR]
a kerékpárok számára elhelyezési kötelezettséget az 5. melléklet szerint kell biztosítani.

11.

0DJiQXWDNUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN

16. § (1) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút csak
közforgalom elöl el nem zárt magánútként alakítható ki.
(2) Közforgalom elöl el nem zárt magánút kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet
tölthet be.
(3) A 30 méternél hosszabb közforgalom elöl el nem zárt PDJiQ~W ]ViNXWFDNpQW W|UWpQĘ NLDODNtWiVD
HVHWpQD]ViNXWFDYpJpQDWHKHUJpSMiUPĦYHNV]iPiUD KXOODGpNV]iOOtWiVNDWDV]WUyIDYpGHOPLIHODGDWRN
HOOiWiVD YLVV]DIRUGXOiVLOHKHWĘVpJHWNHOONLDODNtWDQL$]ViNXWFDNpQWNLDODNtWKDWy~WV]DNDV]OHJQDJ\REE
hossza 250 méter lehet.
(4) A közforgalom elöl el nem zárt magánút által kiszolgált telkeket úgy kell kialakítani és azokon
pStWPpQ\HNHWHOKHO\H]QLPLQWKDDPDJiQ~WN|]WHUOHWOHQQH$PDJiQ~WIHOĘOLpStWpVLKDWiUYRQDOpVD
telek homlokvonala közötti területsávra vonatkozóan az HOĘNHUWre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
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(5) Az Óbudai-sziget területén magánút esetén biztosítani kell
a) kétoldali fasor létesítését legalább 2,0-2,0 méter helyigénnyel, és
b) gyalogos járda építését legalább 2,0 méter szélességben, minden építési telekkel határos
szakaszon.
(6) $PDJiQXWDNWHUOHWpQpSOHWQHPKHO\H]KHWĘHO

12.

,QJDWODQRNJpSMiUPĦYHOW|UWpQĘNLV]ROJiOiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN

17. §
(1) Építési telek közúti vagy közforgalom el nem zárt magánúti kapcsolatát a rendszeres
forgalom számára a minimálisan szükséges számú ki- és bejárattal kell biztosítani, az alábbiak szerint:
a) V]HPpO\JpSMiUPĦYHNHVHWpQ500 IpUĘKHO\es parkoló kapacitásig egy közös ki- és bejárat
HOHJHQGĘ, és
b) UHQGV]HUHVWHKHUIRUJDORPHVHWpQDV]HPpO\JpSMiUPĦYHNpVD WHKHUJpSMiUPĦYHNIRUJDOPD
V]iPiUD|QiOOyNDSFVRODWOpWHVtWKHWĘ
(2) Az építési telek közúti vagy közforgalom elöl el nem zárt magánúti kapcsolatát – amennyiben az
több útról is biztosítható – D]DODFVRQ\DEEKiOy]DWLV]HUHSHWEHW|OWĘUĘONHOOEL]WRVtWDQL, a (3) figyelembe
vételével.
(3) A K-Rek építési övezetek területén az ingatlanok kiszolgálást az K-Rek MHOĦ építési övezetekre
vonatkozó szabályok betartásával kell biztosítani.
(4) A Hamvas Béla sétányról (19333/13 hrsz.-~ N|]WHUOHWUĘO  ingatlanok UHQGV]HUHV JpSMiUPĦ
IRUJDORPPDO W|UWpQĘ NLV]ROJiOiVD QHP EL]WRVtWKDWy D PHJOpYĘNHW – amennyiben az ingatlan más
N|]WHUOHWUĘOLVPHJN|]HOtWKHWĘ– meg kell szüntetni.

13.

.|]OHNHGpVLOpWHVtWPpQ\HNYpGĘWiYROViJD

18. §
(1) $] RUV]iJRV N|]IRUJDOP~ YDV~WYRQDODN YpGĘWivolságával érintett területeken
építményt elhelyezni és területet felhasználni csak a más jogszabályokban meghatározottak
figyelembevételével lehet.
(2) +e9 YRQDO IHOV]tQL V]DNDV]D PHOOHWW D V]pOVĘ YiJiQ\ WHQJHO\pWĘO PpUW -12 méter széles sávon
belül új pSOHWDN|]|VVpJLN|]OHNHGpVWNH]HOĘV]HUYH]HWKR]]iMiUXOiViYDOOpWHVtWKHWĘ

14.

A légi közlekedéshez kapcsolódó létesítményekUHYRQDWNR]yHOĘtUiVRN

19. §
A Területen UHQGV]HUHV IRUJDORP V]iPiUD KHOLNRSWHU OHV]iOOyKHO\ QHP OpWHVtWKHWĘ
]HPHOWHWKHWĘ HJpV]VpJJ\L NDWRQDL UHQGĘUVpJL NDWDV]WUyIDYpGHOPL iOODPLJD]JDWiVL UHQGHOWHWpVĦ
beépítés kivételével.

15.

Vízi közlekedéshez kapcsolódó létesítményekre vonatkozó HOĘtUiVRN

20. §
(1) Az Újpesti vasúti híd és az Óbudai-sziget déli csúcsának vonala között a
parthasználat biztRVtWiVDHKKH]V]NVpJHVNLN|WĘLOpWHVtWPpQ\HOKHO\H]pVHD]1. melléklet figyelembe
vételével
a) csónak, és
b) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.
(2) Az Óbudai-sziget Nagy-Duna-ág partszakaszán a parthasználat biztosítása, ehhez szükséges
NLN|WĘLOpWHVtWPpQ\HOKHO\H]pVHD]1. melléklet figyelembevételével
a) közszolgáltatási személyhajó,
b) vízitaxi,
c) közforgalmú személyhajó,
d) motoros kishajó,
e) rendezvényhajó,
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f) FVyQDNNLN|WĘ, és
g) sportlétesítmény
hajóosztályok számára megengedett.
(3) Az Óbudai-sziget Kis-Duna-iJ SDUWV]DNDV]iQ SDUWKDV]QiODW EL]WRVtWiVD HKKH] V]NVpJHVNLN|WĘL
létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével
a) FVyQDNNLN|WĘ és
b) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.
(4) Az Óbudai-sziget Hajógyári-öbléEHQSDUWKDV]QiODWEL]WRVtWiVDHKKH]V]NVpJHVNLN|WĘLOpWHVtWPpQ\
elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével
a) vízitaxi,
b) motoros kishajó
c) FVyQDNNLN|WĘ
d) tároló- és karbantartó,
e) álló rendezvényhajó,
f) kulturális és oktatási intézmény,
g) múzeumhajó,
h) sportlétesítmény,
i) kábeles vízisí és wakeboard pálya, és
j) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.
(5) Az Óbudai-sziget déli csúcsának vonala és a Tímár utca között parthasználat biztosítása, ehhez
V]NVpJHVNLN|WĘLOpWHVtWPpQ\HOKHO\H]pVHD]1. melléklet figyelembevételével
a) vízitaxi,
b) motoros kishajó,
c) FVyQDNNLN|WĘ
d) rendezvényhajó,
e) sportlétesítmény, és
f) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.
(6) A Tímár utca és a II. kerületi közigazgatási határ között parthasználat biztosítása, ehhez szükséges
NLN|WĘLOpWHVtWPpQ\HOKHO\H]pVHD]1. melléklet figyelembe vételével
a) közszolgáltatási személyhajó,
b) vízitaxi,
c) közforgalmú személyhajó,
d) FVyQDNNLN|WĘ
e) álló rendezvényhajó,
f) kulturális és oktatási intézmény,
g) múzeumhajó, és
h) sportlétesítmény
hajóosztályok számára megengedett.

VII. Fejezet
Az építés általános szabályai
16.

Közhasználat céljára átadott területek kialakítása

21. §
Ingatlan – D]HUUHYRQDWNR]yD]|QNRUPiQ\]DWpVDWXODMGRQRVN|]|WWN|W|WWV]HU]ĘGpV
szerint – közhasználat céljára átadott területén a közlekedési funkció számára csak gyalogos és
kerékpáros felületek, közcélú parkolók, ingDWODQ NLV]ROJiOiViW EL]WRVtWy IHOOHWHN OpWHVtWKHWĘN
]HPHOWHWKHWĘN
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17.

Épületek, építmények elhelyezésének szabályai

22. §
(1) $KROD]|YH]HWLHOĘtUiVRNOHKHWĘYpWHV]LNDPHJHQJHGHWWIĘUHQGHOWHWpVĦpSOHWHN
PHOOHWWD]RNDWNLV]ROJiOyYDJ\NLHJpV]tWĘUHQGHOWHWpVĦ önálló épület elhelyezKHWĘ, amelynek beépített
alapterülete nem haladhatja meg a megengedett beépítési mérték 25%-át.
(2) 0HJOpYĘ pSOHWEHQ D gépMiUPĦWiUROiVUD V]ROJiOy KHO\LVpJ QHP DODNtWKDWy iW PiV UHQGHOWHWpVL
HJ\VpJJpKDDSDUNROiVH]HVHWEHQWHONHQEHOOQHPEL]WRVtWKDWy1HPV]DEDGMiUPĦWiUROiVFpOMiUD
önálló JpSMiUPĦWiUROyW HOKHO\H]QL KD D MiUPĦWiUROiV D PHJOpYĘ pSOHWHQ EHOO PiU EL]WRVtWott, és az
önálló JpSMiUPĦWiUROy DPHJOpYĘMiUPĦWiUROyUHQGHOWHWpVpQHNPyGRVtWiVDpUGHNpEHQW|UWpQQHNLYpYH
KD D PHJOpYĘ pSOHW MiUPĦWiUROyMD ODNyIXQNFLyM~ YDJ\ DKKR] WDUWR]y PHOOpNKHO\LVpJ NLDODNtWiVD
ODNiVNRUV]HUĦVtWpVpUGHNpEHQV]ĦQLNPHJ
(3) A kiegpV]tWĘUHQGHOWHWpVĦ épület legnagyobb épületmagassága
a) gépMiUPĦWiUROó EDUNiFVPĦKHO\ Ki]WDUWiVVDO NDSFVRODWRV WiUROypSOHW HVHWpQ
legfeljebb 3,0 méter,
b) PĦWHUHPHVHWpQPpWHU
lehet.
23. §
A Területen melléképítmények közül kizárólag
a) N|]PĦ-becsatlakozási PĦWiUJ\
b) hulladéktartály-tároló,
c) kerti építmény és
d) pStWPpQ\QHNPLQĘVOĘ]iV]OyWDUWyRV]ORS
KHO\H]KHWĘHO
24. §
Építményeket KHO\HWWHVtWĘ NRQWpQHU FVDN LGĘV]DNRVDQ NL]iUyODJ IHOYRQXOiVL
építménykéntD]pStWNH]pVV]NVpJHVLGĘWDUWDPiUDKHO\H]KHWĘHO
25. §
Azoknak az ingatlanoknak a területén, ahol az 1. mellékleten „Épület elhelyezésére
kijelölt terület beépítésre nem szánt területen” MHO|OpVV]HUHSHORWWNL]iUyODJDMHO|OWWHUOHWHQKHO\H]KHWĘ
el új épület.

18.

Terepszint alatti beépítésre vonatkozó rendelkezések

26. § (1) 6tNQDN WHNLQWKHWĘ OHJIHOMHEE %-RV OHMWpVĦ WHUHSHQ D] pSOHWWHO HJ\EHIJJĘHQ
NLDODNtWRWW V]HUNH]HWĦ LOOHWYH D SLQFHV]LQWHQ NLDODNtWRWW pSOHWNRQW~URQ W~O NLQ\~Oy PpO\JDUi]V IHOHWWL
zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy annak a talaMWDNDUyYDVWDJViJiYDOHJ\WWV]iPtWRWWIHOVĘVtNMDQH
haladja meg az eredeti terepszinthez képest az 1,0 métert.
(2) $]HOĘNHUWROGDONHUWKiWVyNHUWPpWHUHVWHUOHWLViYMiEDQDWHUHSV]LQWDODWWLpStWPpQ\WDODMWDNDUiVVDO
együtt sem emelkedhet a szomszédos eredeti terepcsatlakozás fölé 0,5 méterrel nagyobb mértékben.

VIII.

Fejezet
Az egyes építményfajták elhelyezésének szabályai
19.

h]HPDQ\DJW|OWĘiOORPiVRNHOKHO\H]pVpQHNV]DEiO\DL

27. § (1) A Területen k|]IRUJDOPDWV]ROJiOy]HPDQ\DJW|OWĘiOORPiV, gépkocsimosó és mobil
]HPDQ\DJW|OWĘiOORPiVkizárólag a Gksz-1 építési övezetben KHO\H]KHWĘHO
(2)
$KDMy]iVWV]ROJiOy]HPDQ\DJW|OWĘiOORPiVNL]iUyODJPRWRURVNLVKDMyNV]iPiUDDK-Rek/1
pStWpVL|YH]HWEHQOpWHVtWKHWĘ
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MÁSODIK RÉSZ
Beépítésre szánt területek építési övezetei

IX.

Fejezet
Intézményi területek
20.

IntézményiMHOOHP]ĘHQ]iUWVRU~EHpStWpVĦ terület
(Vi-1/M-1)

28. § (1) Az építési övezet területén épület QHPKHO\H]KHWĘHO
(2) Az építési övezet telke, telekrésze HJ\HVtWKHWĘ D V]RPV]pGRV 9L- MHOĦ pStWpVL övezet telkeivel.
7HOHNHJ\HVtWpVWN|YHWĘHQa szomszédos Vi-MHOĦ|YH]HWUHQGHONH]pVHLWNHOOILJ\HOHPEHYHQQL
(3) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 1. pontja tartalmazza.

X.

Fejezet
Kereskedelmi, szolgáltató terület
21.

*D]GDViJLMHOOHP]ĘHQNHUHVNHGHOPLV]ROJiOWDWyWHUOHW *NV]-1)

29. § (1) Az építési övezet területe kizárólag ]HPDQ\DJW|OWĘ iOORPiV és ahhoz szorosan
kapcsolódó, közlekedéssel kapcsolatos rendeltetések elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 2. pontja tartalmazza.

XI.

Fejezet
Különleges területek
22.

1DJ\NLWHUMHGpVĦUHNUHiFLyVpVV]DEDGLGĘV területek az Óbudai-sziget
területén (K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3)

30. § (1) A K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3 MHOĦpStWpVLövezetek területén
a) Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló Korm.
határozatban nevesített rendeltetéseket kiszolgáló iroda,
b) szállás,
c) szolgáltató,
d) vendéglátó,
e) oktatási,
f) kulturális, közösségi szórakoztató,
g) legfeljebb 3500 fh befogDGyNpSHVVpJĦNRQIHUHQFLDN|]SRQW
h) sport, rekreációs célú és
i) nem üzemi technológiájú kutatás - fejlesztés,
UHQGHOWHWpVKHO\H]KHWĘHODUpJpV]HWLDPĦHPOpNLpVD]iUYt]YpGHOPLV]HPSRQWRNfigyelembevételével.
(2) A K-Rek/1, K-Rek/2 és K-Rek/3 MHOĦ építési |YH]HW WHUOHWpQ N|]KDV]QiODW HOĘO HO]iUW WHUOHWHW
NLDODNtWDQLQHPOHKHWDWHUOHWHNQHPNHUtWKHWĘNHO
(3) Az Óbudai-V]LJHWWHUOHWpQWiUVDVGOĘQHPOpWHVtWKHWĘ
(4) .|]FVDWRUQD KLiQ\iEDQ ~M pSOHW QHP KHO\H]KHWĘ HO PHJOpYĘ pSOHW rendeltetésköre nem
EĘYtWKHWĘLOOHWĘOHJDPHJOpYĘUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHNV]iPDQHPQ|YHOKHWĘ
(5) Az Óbudai-sziget természetes terepfelületét az építési helyen kívül, tereprendezéssel
megváltoztatni nem szabad, a K-Rek/3 építési övezet területének kivételével.
(6) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 3. pontja tartalmazza.
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31. § A K-Rek/2, K-Rek/3 építési övezetek területén összességében 500 m2 szintterületet
meghaladó új épület építésének feltétele, hogy a közlekedési rendszernek legalább az alábbiaknak kell
megfelelnie az új beépítés használatbavételekor:
a) a közvetlen Mozaik utcai kapcsolatot biztosító hídnak legalább 2x1 forgalmi sávos
NHUHV]WPHWV]HWWHONHOOPĦN|GQLH, és
b) az Árpád híd valamint az Óbudai-sziget közötti közvetlen kerékpáros
összekötésének kell üzemelnie.

HARMADIK RÉSZ
Beépítésre nem szánt területek övezetei

23. Városi park területe (Zvp)
32. §
 $YiURVLSDUN|YH]HWHMHOOHP]ĘHQ Q|YpQ\]HWWHOIHGHWWN|]WHUOHWDPHO\HOVĘVRUEDQ
a rekreációs igények kLHOpJtWpVpW pV D WHOHSOpV NOLPDWLNXV YLV]RQ\DLQDN PHJĘU]pVpW MDYtWiViW
ökológiai rendszerének védelmét szolgálja.
(2) A futókör környezetében DQQDNKDV]QiODWiW]DYDUyOpWHVtWPpQ\QHPWHOHStWKHWĘ
(3 .pWUHQGH]YpQ\N|]|WWDQQ\LLGĘWNHOOEL]WRVtWDQLKRJ\D]|OGIHOOHWKHO\UHiOOtWiVDpVUHJHQHUiOyGiVD
biztosítható legyen.
(4) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.

24. Közparkok területe (Zkp/Kp, Kt-Zkp)
33. § (1) Az övezetekEHD]KHNWiUQiOQDJ\REEUHNUHiFLyVLOOHWYHNXOW~UW|UWpQHWLMHOHQWĘVpJĦ
zöldfelületek tartoznak.
(2) Az övezetek SLKHQĘMiWV]ypVVSRUWrendeltetést tartalmazó közpark létesítésére szolgálnak.
(3) Az övezetekben
a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b) SLKHQpVWWHVWHG]pVWV]ROJiOypSOHWQHNQHPPLQĘVOĘépítmények,
c) LVPHUHWWHUMHV]WpVpSOHWQHNQHPPLQĘVOĘpStWPpQ\HL
d) terület fenntartásához szükséges építmények,
e) nyilvános illemhelyek, és
f) parkolás építményei
KHO\H]KHWĘNHO
(4) Az övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.

25. Közkertek területe (Zkp/Kk-1, Zkp/Kk-2)
34. § (1) Az övezetekbe az 1 ha-QiONLVHEEDODSWHUOHWĦYDJ\PpWHUQpONLVHEEROGDOPpUHWĦ
rekreációs zöldterületek tartoznak.
(2 $]|YH]HWHNSLKHQĘMiWV]ypVVSRrt rendeltetést tartalmazó közkertek létesítésére szolgálnak.
(3) Az övezetekben
a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b) pihenést, testedzést V]ROJiOypSOHWQHNQHPPLQĘVOĘpStWPpQ\HN
c) LVPHUHWWHUMHV]WpVpSOHWQHNQHPPLQĘVOĘpStWPpQ\HL
d) a terület fenntartásához szükséges építmények,
e) nyilvános illemhelyek, és
f) parkolás építményei
KHO\H]KHWĘNHO
(4) Az övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.
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26. .|]MyOpWLHUGĘWHUOHW (N
35. § (1) Az övezetbe az Óbudai-sziget értékes pOĘYLOiJJDO UHQGHONH]ĘMHOOHP]ĘHQYpGHOHPUH
pUGHPHVHUGĘWHUOHWHL tartoznak.
(2) Az övezetben
a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b) V]DEDGLGĘHOW|OWpVWSLKHQpVWWHVWHG]pVWV]ROJiOypStWPpQ\HN
c) ismeretterjesztés építményei, és
d) a terület fenntartásához szükséges építmények
KHO\H]KHWĘNHO.
(3) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 5. pontja határozza meg.

XII.

Fejezet
Beépítésre nem szánt különleges területek
27.

5HNUHiFLyVFpO~MHOHQWĘV]|OGIHOOHWĦWHUOHW (Kb-Rek)

36. § (1) $] |YH]HW WHUOHWpQ NL]iUyODJ MiWV]yNHUWHW VSRUWNHUWHW pV SLKHQĘNHUWHW V]DEDG
létesíteni.
(2) Az |YH]HWWHUOHWpQN|]KDV]QiODWHOĘOHO]iUWWHUOHWHWNLDODNtWDQLQHPOHKHWDWHUOHWHND]pMV]DNDL
LGĘV]DNUD]iUKDWy PyGRQNHUtWpVVHOOHNHUtWKHWĘN
(3) Az övezet területén
a) vendéglátó,
b) legalább 2,5 m-HVWDODMWDNDUiV~WHWĘNHUWLNLDODNtWiVVDOPpO\JDUi]V és
c) sport
rendeltetés OpWHVtWKHWĘ
(4) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 6. pontja tartalmazza.

28.

Régészeti bemutató terület (Kb-Rég)

37. § (1) Az övezet területén kizárólag régészeti parkot szabad létesíteni.
(2) Az övezet területén
a) vendéglátó,
b) legalább 2,5 méterHVWDODMWDNDUiV~WHWĘNHUWLNLDODNtWiVVDOPpO\JDUi]V és
c) az idegenforgalmat, a régészeti feltárást, a látogatók fogadását szolgáló
rendeltetés OpWHVtWKHWĘ
(3) A régészeti értékek lefedése a beépítettség számításakor figyelmen kívül hagyható.
(4) $]|YH]HWWHUOHWpQN|]KDV]QiODWHOĘOHO]iUWWHUOHWHWNLDODNtWDQLQHPOHKHWDWHUOHWHND]pMV]DNDL
LGĘV]DNUD]iUKDWyPyGRQNHUtWpVVHOOHNHUtWKHWĘN
(5) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 6. pontja tartalmazza.

XIII.

Fejezet
Közlekedési területek
29.

,UHQGĦIĘXWDNWHUOHWH .gX-2)

38. § (1) $] |YH]HW D] , UHQGĦ IĘ~WYRQDODN H]HN V]HUYL] ~WMDLQDN FVRPySRQWMDLQDN
PĦWiUJ\DLQDN FVDSDGpNYt] HOYH]HWĘ UHQGV]HUpQHN YDODPLQW SDUNROyN NHUpNSiURV és gyalogos
LQIUDVWUXNW~UDHOHPHNN|]PĦpVKtUN|]OpVLpStWPpQ\HN]|OGIHOOHWLHOHPHNHOKHO\H]pVpUHV]ROJiO
(2) $]|YH]HWWHUOHWpQpSOHWQHPKHO\H]KHWĘHO
(3) Az övezet területén
a) SDUNROyFVDNV]HUYL]~WUyOPHJN|]HOtWKHWĘHQYDOyVtWKDWyPHJ
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b) új autóbusz-PHJiOOyKHO\FVDNDXWyEXV]|E|OEHQOpWHVtWKHWĘ
c) NHUpNSiURVLQIUDVWUXNW~UDFVDN|QiOOyDQNHUpNSiU~WNpQWOpWHVtWKHWĘ és
d) HVHWL IRUJDORPNRUOiWR]iVL EHDYDWNR]iVRN NLYpWHOpYHO QHP V]QWHWKHWĘ PHJ D N|]~WL
JpSMiUPĦIRUJDORP

30.

,,UHQGĦIĘXWDNWHUOHWH(KÖu-3)

39. §
(1) $] |YH]HW D ,, UHQGĦ IĘ~WYRQDODN H]HN V]HUYL] ~WMDLQDN FVRPySRQWMDLQDN
PĦWiUJ\DLQDNWRYiEEiSDUNROyNN|]~WL-vasúti (villamos) pályák, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra
HOHPHNNLN|WĘLOpWHVtWPpQ\HNSDUWLHOHPHLQHNPLQGH]HNFVDSDGpNYt]HOYHWĘUHQGV]HUHLQHNN|]PĦpV
hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
(2) $]|YH]HWWHUOHWpQpSOHWQHPKHO\H]KHWĘHO
(3) Az övezet területén
a) SDUNROyFVDNV]HUYL]~WUyOPHJN|]HOtWKHWĘHQYDOyVtWKDWyPHJ
b) új autóbusz-megállóhel\FVDNDXWyEXV]|E|OEHQOpWHVtWKHWĘ
c) NHUpNSiURVLQIUDVWUXNW~UDFVDN|QiOOyDQNHUpNSiU~WNpQWOpWHVtWKHWĘ és
HVHWLIRUJDORPNRUOiWR]iVLEHDYDWNR]iVRNNLYpWHOpYHOQHPV]QWHWKHWĘPHJDN|]~WLJpSMiUPĦIRUJDORP
(4) A Szépvölgyi út és a Slachta Margit rakpart között a HÉV vágányok szintbeni keresztezésével
JpSMiUPĦIRUJDORPUDV]ROJiOyFVRPySRQWLNDSFVRODWQHPDODNtWKDWyNL.

.HUOHWLMHOHQWĘVpJĦN|]XWDNWHUOHWH (Kt-Kk)

31.

40. §
(1) $]|YH]HWDWHOHSOpVV]HUNH]HWLMHOHQWĘVpJĦJ\ĦMWĘXWDNN|]pQHPWDUWR]yIRUJDOPL
szerHSHWEHW|OWĘJ\ĦMWĘpVDNLV]ROJiOy ODNy XWDNH]HNFVRPySRQWMDLQDNPĦWiUJ\DLQDNFVDSDGpNYt]
HOYHWĘ UHQGV]HUpQHN YDODPLQW SDUNROyN NHUpNSiURV pV J\DORJRV LQIUDVWUXNW~UD HOHPHN N|]PĦ pV
hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
(2) $IRUJDOPLV]HUHSHWEHW|OWĘJ\ĦMWĘ utakat a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A kiszolgáló utak egy része vagy egésze lakó-SLKHQĘ |YH]HWNpQW YDJ\ NRUOiWR]RWW VHEHVVpJĦ
övezetként is kialakítható.
(4) $]|YH]HWWHUOHWpQpSOHWQHPKHO\H]KHWĘHO

32.

Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

41. §
(1) Az övezet területe árvízvédelmi létesítmények, önálló gyalogos és kerékpáros
infrastruktúra elemek H]HN PĦWiUJ\DLQDN FVDSDGpNYt] HOYHWĘ UHQGV]HUének, valamint zöldfelületi
elemekN|]PĦpVKtUN|]OpVLpStWPpQ\HNelhelyezésére szolgál.
(2) $] |YH]HW WHUOHWpQ D YRQDWNR]y MRJV]DEiO\RN V]HULQWL JpSMiUPĦIRUJDORP FVDN D] iUYt]YpGHOPL
funkcióval kapcsolatosan megengedett.
(3) $]|YH]HWWHUOHWpQpSOHWQHPKHO\H]KHWĘHO

33.

Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

42. §
(1) Az övezet kizárólag az országos vasúti hálózat vonalainak, megállóinak és
iOORPiVDLQDNPĦWiUJ\DLQDN]HPLpSOHWHLQHNFVDSDGpNYt]HOYH]HWĘUHQGV]HUpQHNYDODPLQWN|]~WL
közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek N|]PĦ pV KtUN|]OpVL
építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezet területén a közlekedést kiszolgáló épületek eOKHO\H]KHWĘk.
(3) A KÖNMHOĦ|YH]HWUHYRQDWNR]yV]DEiO\R]iVLKDWiUpUWpNHNHWD]2. melléklet 7. pontja tartalmazza.
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ÖTÖDIK RÉSZ
Záró rendelkezések
43. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját N|YHWĘ30. napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr.
IĘMHJ\]Ę

Tarlós István
IĘpolgármester
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1. melléklet a ..../2018. (…) )ĘY.J\rendelethez

14

15

2. melléklet a ..../2018. (…))ĘYKgy. rendelethez

1. Intézményi területek (Vi-1)*

* Kizárólag a szomszédos Vi- pStWpVL |YH]HW WHONHLYHO W|UWpQĘ WHOHNHJ\HVtWpVW N|YHWĘHQ DONDOPD]KDWy
paraméterek.

2. Kereskedelem, szolgáltatás területe (Gksz-1)
Építési
övezet
jele

Gksz-1

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

3000

Beépítési
mód

szabadonálló

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
( %)

25

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

4,5

6,5

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
( %)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
( %)

20

45

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
( %)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
( %)

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

0,2

0,0

3. Különleges területek (K-Rek)
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
( %)

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

K-Rek/1

4000

szabadonálló

30

4,5

18

50

50

0,75

0,25

K-Rek/2

6000

szabadonálló

30

4,5

18

35

40

0,45

0,25

K-Rek/3

10000

szabadonálló

15

4,5

18

50

50

0,5

0,25

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
( %)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
( %)

4. Zöldterületek területek
Építési
övezet
jele
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Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
( %)

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Általános

Parkolásra
fordítható

Zvp

150000

szabadonálló

3

-

9

70

0

0,06

0,0

Zkp/Kp

10000

szabadonálló

3

-

4,5

70

0

0,03

0,0

Kt-Zkp

10000

szabadonálló

3

-

4,5

70

0

0,03

0,0

Zkp/Kk-1

1500

szabadonálló

3

-

4,5

60

0

0,03

0,0

Zkp/Kk-2

1500

szabadonálló

3

-

4,5

50*

0

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
( %)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
( %)

0,03

0,0

5. (UGĘWHUOHWWHUOHWHN
Építési
övezet
jele

Ek

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

2000

Beépítési
mód

szabadonálló

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
( %)

1

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

-

4,5

-

1

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Általános

Parkolásra
fordítható

-

-

6. Különleges beépítésre nem szánt területek (Kb-Rek, Kb-Rég)
Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
( %)

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
( %)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
( %)

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Parkolásra
Általános
fordítható

Kb-Rek

10000

szabadonálló

2

-

6,0

75

20

0,015

0,0

Kb-Rég

-

szabadonálló

20*

3,0

18,0

40

20

0,2

0,0

Zöldfelület
legkisebb
mértéke
( %)

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
( %)

* A … számú OTÉK eltérési engedély alapján.

7. Közlekedési területek
Építési
övezet
jele

KÖk

Kialakítható
legkisebb
telek terület
( m2 )

.

Beépítési
mód

szabadonálló

Megengedett
legnagyobb
beépítettség
mértéke
( %)

5

Épületmagasság
(m)

Legkisebb

Legnagyobb

-

7

-

-

Szintterületi mutató
megengedett legnagyobb
mértéke
( m2/m2 )
Általános

Parkolásra
fordítható

-

-
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3. melléklet a ..../2018. (…))ĘY.J\ rendelethez
)RUJDOPLV]HUHSHWEHW|OWĘJ\ĦMWĘ utak

1

18

Árpád fejedelem útja

4. melléklet a ..../2018. (…) )ĘY.J\UHQGHOHWKH]
$]pStWPpQ\HN|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHNWHUOHWHNUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWKR]V]NVpJHV
HOKHO\H]HQGĘV]HPpO\JpSNRFVL számának megállapítása

s.sz.
1.
2.a.
2.b.1)

2.c.1)

3.

4.a.

4.b.

5.

6.

7.

8.

9.a.
9.b.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Funkció
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani az A-D
oszlop szerinti mennyiség után:
ODNiVpVGOĘ|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJXWiQ
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2
bruttó szintterületig minden megkezdett m2-e után
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 1000 m2 bruttó szintterület közötti területének minden
megkezdett m2-e után
kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 1000 m2
bruttó szintterület feletti területének minden megkezdett m2-e
után
V]iOOiV MHOOHJĦ |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJ NLYpYH
KDMOpNWDODQV]iOOy pV LGĘVHN RWWKRQD GLiNV]iOOy GLiNRWWKRQ 
vendégszobája után
IĘ- pV J\ĦMWĘ út melletti építmény funkcióváltásával,
EĘYtWpVpYHO OpWUHM|YĘ YDJ\ ~MRQQDQ pSOĘ OpWUHM|YĘ
vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett
m2 fogyasztótere után
kiszolgáló út melletti építmény IXQNFLyYiOWiViYDOEĘYtWpVpYHO
OpWUHM|YĘYDJ\~MRQQDQpSOĘYHQGpJOiWy|QiOOyUHQGHOWHWpVL
egység minden megkezdett m2 fogyasztótere után
E|OFVĘGH DODS- és középfokú nevelési, oktatási önálló
rendeltetési egység minden megkezdett m2 nettó alapterülete
és/vagy tanterme után
IHOVĘIRN~ QHYHOpVL RNWDWiVL pV NXWDWiVL |QiOOy UHQGHOWHWpVL
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden
megkezdett m2 nettó alapterülete után
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési
egység – HJ\Ki]L N|]SRQW NLYpWHOpYHO DKRO D IpUĘKHO\V]iP
pUWHOPH]KHWĘ– PLQGHQIpUĘKHO\HXWiQ
kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési
egység – DKRO D IpUĘKHO\V]iP QHP pUWHOPH]KHWĘ PLQGHQ
megkezdett m2 nettó alapterülete után
OHOiWyYDOQHPUHQGHONH]ĘVSRUWROiVVWUDQGROiVFpOMiWV]ROJiOy
|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHNPLQGHQIpUĘKHO\HXWiQ
OHOiWyYDO UHQGHONH]Ę VSRUWROiV VWUDQGROiV FpOMiW V]ROJiOy
önálló rendeltetési egységek minden IpUĘKHO\HXWiQ
LJD]JDWiVL QHP IHNYĘEHWHJ-ellátó egészségügyi önálló
rendeltetési egységek minden megkezdett m2 nettó
alapterülete után
IHNYĘEHWHJ-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység
minden betegágya után
ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységeinek minden
megkezdett m2–e után
raktározási önálló rendeltetési egység minden megkezdett
m2–e után
közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek
esetén nincsen parkoló létesítési kötelezettség
iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden
megkezdett m2 nettó alapterülete után
MHOHQWĘV ]|OGIHOOHWHW LJpQ\OĘ N|]|VVpJL NXOWXUiOLV |QiOOy
rendeltetési egység és közhasználatú park minden
megkezdett m2 –e után

A

Norma
B

C

1
20

1
20

1
12,5

40

40

25

40

40

20

2

2

2

10

10

10

10

10

10

40

40

20

40

25

20

10

6,5

6,5

100

65

65

10

10

10

30

30

30

20

20

20

8

4

4

200

400

200

1500

1500

1500

-

-

-

40

40

40

1000

1000

1000
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NROOpJLXP GLiNRWWKRQ GLiNV]iOOy LGĘVHN RWWKRQD PLQGHQ 20
20
20
IpUĘKHO\HXWiQ
18.
KDMOpNWDODQV]iOOy V]iOOiV MHOOHJĦ |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJ 40
40
40
irodai helyiségeinek minden megkezdett m2 nettó
alapterülete után
1) A 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet napi fogyasztási cikkeket forgalmazó létesítményekre vonatkozó
HOĘtUiVDLILJ\HOHPEHYpWHOpYHO
A.
Szépvölgyi út – Árpád híd közötti terület
B.
Árpád híd – Aranyhegyi-patak közötti terület
C.
Óbudai sziget területe
17.

20

5. melléklet a ..../2018. (…) )ĘY Kgy. rendelethez
eStWPpQ\HN UHQGHOWHWpVV]HUĦ KDV]QiODWKR] V]NVpJHV HOKHO\H]HQGĘ NHUpNSiURN V]iPiQDN
megállapítása
s.sz.
Funkció
1.
/DNiVGOĘHJ\VpJ
2. a. Kereskedelmi egység 0-1000 m2-ig

Norma
0LQGHQODNiVpVGOĘHJ\VpJXWiQGE
Az árusítótér minden megkezdett 150 m2
alapterülete után 2 db
2. b. Kereskedelmi egység 1000 m2 felett
Az árusítótér minden megkezdett 500 m2
alapterülete után 2 db
3.
Szálláshely szolgáltató egység
Minden megkezdett 15 vendégszoba
egysége után 2 db
4.
Vendéglátó egység
A fogyasztótér minden megkezdett 75 m2
alapterülete után 2 db
5.
Alsó- és középfokú nevelési- oktatási egység A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2
alapterülete után/2 kerékpár
6.
)HOVĘIRN~RNWDWiVLHJ\VpJ
Oktatási és kutatási helyiségek 50 m2
alapterülete után 2 db
7.
Egyéb közösségi szórakoztató kulturális 0LQGHQPHJNH]GHWWIpUĘKHO\HXWiQGE
egység (színház, bábszínház, filmszínház
stb.)
8.
(J\pE PĦYHOĘGpVL HJ\VpJ P~]HXP A kiállítótér vagy kutatótér minden
PĦYpV]HWLJDOpULDOHYpOWár stb.)
megkezdett 500 m2 alapterülete után 5 db, de
legfeljebb 50 db
9.
Sportolás, strand célját szolgáló egység
0LQGHQPHJNH]GHWWIpUĘKHO\HXWiQGE
10. Igazgatási,
ellátó,
szolgáltató,
nem Az iroda- vagy ellátó terület minden
IHNYĘEHWHJ-ellátó egység
megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db
11. )HNYĘEHWHJ-HOOiWyJ\yJ\NH]HOĘHJ\VpJ
Minden megkezdett 50 ágy után 1 db
12. Ipari egység
Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db
13. Raktározási, logisztikai egység
A raktárterület minden megkezdett 10.000 m2
alapterülete után 1 db
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
$]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĘOV]yOypYL/;;9,,,W|UYpQ\(továbbiakban: Étv.)
  EHNH]GpVSRQWpUWHOPpEHQD)ĘYiURVLgQNRUPiQ\]DWIHOKDWDOPD]iVWNDSRWWD'XQD-parti
építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására.
$ )ĘYiURVL gQNRUPiQ\]DW D 76=7 pV D] )56= DODSMiQ GROJR]WDWMD NL D 'e6=-t, amely a Duna
IĘPHGUpvel közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére állapítja meg az építés helyi rendjét.
Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi építési szabályzat. A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és D WHOHSOpVUHQGH]pVL HV]N|]|NUĘO YDODPLQW HJ\HV
WHOHSOpVUHQGH]pVL VDMiWRV MRJLQWp]PpQ\HNUĘO V]yOy  ;,   .RUP UHQGHOHW    SRQWMD
V]HULQWKHO\LpStWpVLV]DEiO\]DWEDQHJ\WWWHUYH]HQGĘWHUOHW
„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy
b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából
NDSFVROyGyWHOHNW|PE|NHJ\WWHVpEĘOiOOyHJ\WWPĦN|GĘ|VV]HIJJĘWHUOHW´
Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is eONpV]tWKHWĘ HQQHN PHJIHOHOĘHQ V. üteme ÓbudaBékásmegyer I. szakasz Duna-parti területére vonatkozik.
Részletes indokolás
A rendelet (továbbiakban: R) 1. §-hoz
A R. területi hatályát rögzíti.
A R. 2. §-hoz
A rendeletben használt fogalmak magyarázata. Olyan szakmai fogalmak kerülnek meghatározásra,
melyeket más jogszabály nem rögzít, viszont a R értelmezéséhez elengedhetetlenek.
A R.3. §-hoz
A Duna-SDUWLVpWiQ\NLDODNtWiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
A R.4 – 5. §-hoz
$N|]WHUOHWHQOpYĘpStWPpQ\HNNLDODNtWiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
A R.6. §-hoz
A N|]WHUOHWL]|OGIHOOHWHNUHYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
A R.7. §-hoz
$WHUPpV]HWLN|UQ\H]HWYpGHOPpUHYRQDWNR]yHOĘtUiVRNDWWDUWDOPD]]D
A R.8. §-hoz
A telekalakítással kapcsolatos szabályokat határozza meg a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált WHOHSOpVIHMOHV]WpVL VWUDWpJLiUyO pV D WHOHSOpVUHQGH]pVL HV]N|]|NUĘO YDODPLQW HJ\HV
WHOHSOpVUHQGH]pVLVDMiWRVMRJLQWp]PpQ\HNUĘOV]yOy ;, .RUPiQ\UHQGHOHW WRYiEELDNEDQ
Tkr) 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények 1.1.7. SRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 9. §-hoz
.|]PĦYHNNHO N|]PĦYHVtWHWWVpJJHO NDSFVRODWRV iOWDOiQRV HOĘtUiVRN D 7NU  V] PHOOpNOHWpEHQ
PHJKDWiUR]RWW WDUWDOPL N|YHWHOPpQ\HN  SRQWMiQDN PHJIHOHOĘHQ $] )56= DODSMiQ D WHOMHV
N|]PĦYHVtWHWWpJEL]WRVtWiViQDNHOĘtUiVD
A R. 10.§-hoz
Önálló antennatartó szerkezet OpWHVtWpVpQHNWLOWiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiV
A R. 11.§-hoz
$Yt]LN|]PĦYHNOpWHVtWpVpYHONDSFVRODWRVHOĘtUiVRND7NUV]PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPL
N|YHWHOPpQ\HN  SRQWMiQDN PHJIHOHOĘHQ $ kerület adottságai alapján a szennyvízelvezetés, a
csapadékvíz-elvezetés és a csapadékvíz helyben tartásának, szikkasztásának feltételeire vonatkozó
HOĘtUiVRNDPHO\HNILJ\HOHPEHYHV]LND])56=HOĘtUiVDLW
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A R. 12. §-hoz
$ V]HPpO\JpSMiUPĦYHN WiUROiViUD Yonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében
PHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 13. §-hoz
Az autóbuszok tárolására vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott
tartalmi követelményHNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 14. §-hoz
7HKHUJpSMiUPĦYHNWiUROiViUDYRQDWNR]yV]DEiO\RNDWU|J]tWLD7NUV]PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWW
WDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 15. §-hoz
A kerékpárok tárolásra vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi
N|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 16. §-hoz
Magánutak kialakítására vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott
tartalmi követelmények 1.1.9. pontjánDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 17. §-hoz
$] LQJDWODQRN JpSMiUPĦYHO YDOy PHJN|]HOtWpVpW V]DEiO\R]y V]DEiO\RNDW U|J]tWL D 7NU  V]
PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 18. §-hoz
Az országos közforgalmú vasútvonalak vpGĘWiYROViJiYDONDSFVRODWRVV]DEiO\RNDWU|J]tWLD7NUV]
PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 19. §-hoz
A légi közlekedéssel kapcsolatos szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi
N|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 20. §-hoz
A vizi közlekedéssel kapcsolatos szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi
N|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 21. §-hoz
A közhasználat céljára átadott területek NLDODNtWiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRNDWWDUWDOPD]]D
A R. 22 – 25. §-hoz
Az épületek, építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok.
A R. 26. §-hoz
A közhasználat céljára átadott területek NLDODNtWiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRNDWWDUWDOPD]]D
A R. 27. §-hoz
h]HPDQ\DJW|OWĘ iOORPiVRN HOKHO\H]pVpUH YRQDWNR]y V]DEiO\RNDW U|J]tWL D 7NU  V] PHOOpNOHWpEHQ
PHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 28. §-hoz
A Vi-1/M-MHOĦ20. iQWp]PpQ\LMHOOHP]ĘHQ]iUWVRU~EHpStWpVĦ területre vonatkozó szabályokat rögzíti a
7NUV]PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 29. §-hoz
A Gksz-MHOĦ, gĂǌĚĂƐĄŐŝ͕ũĞůůĞŵǌƅĞŶŬĞƌĞƐŬĞĚĞůŵŝ͕ƐǌŽůŐĄůƚĂƚſ területre vonatkozó szabályokat rögzíti
a 7NUV]PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 30–31. §-hoz
A K-Rek/1, K-Rek/2 és K-5HN MHOĦ NO|QOHJHV – Óbudai-V]LJHW QDJ\NLWHUMHGpVĦ UHNUHiFLyV pV
V]DEDGLGĘVWHUOHWHLUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNDWU|J]tWLa Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi
N|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 32. §-hoz
A Zvp MHOĦ városi park területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott
WDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 33. §-hoz
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A Zkp/Kp, Kt-Zkp MHOĦközparkok területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében
megKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 34. §-hoz
A Zkp/Kk-1, Zkp/Kk-2 MHOĦközkertek területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében
PHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 35. §-hoz
$] (N MHOĦ N|]MyOpWL HUGĘWHUOHWHN HOĘtUiVDL D 7NU  V] PHOOpNOHWpEHQ PHJKDWiUR]RWW WDUWDOPL
N|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 36. §-hoz
Az Kb-Rek MHOĦ rHNUHiFLyV FpO~ MHOHQWĘV ]|OGIHOOHWĦ WHUOHWHNre vonatkozó HOĘtUiVok a Tkr. 5. sz.
PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 37. §-hoz
Az Kb-Rég MHOĦ régészeti bemutató területre vonatkozó HOĘtUiVok a Tkr. 5. sz. mellékletében
meghatározott tartalmi követelmények 1.2.2. pontjának meJIHOHOĘHQ
A R. 38. §-hoz
A KÖu- MHOĦ , UHQGĦ IĘXWDN WHUOHWpUH YRQDWNR]y V]DEiO\RNDW U|J]tWL D 7NU  V] PHOOpNOHWpEHQ
PHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 39. §-hoz
A KÖu-3 MHOĦ ,I UHQGĦ IĘXWDN WHUOHWpUH YRQDWNR]y szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében
PHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 40. §-hoz
A Kt-.N MHOĦ NHUOHWL MHOHQWĘVpJĦ N|]XWDN WHUOHWpUH YRQDWNR]y V]DEiO\RNDW U|J]tWL D 7NU  V]
mellékletében meghatározott WDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 41. §-hoz
A Kt-.J\MHOĦ|QiOOyJ\DORJRVXWDNWHUOHWpUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNDWU|J]tWLD7NUV]PHOOpNOHWpEHQ
PHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 42. §-hoz
A KÖk MHOĦkötöttpályás közlekedési létesítmények területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz.
PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A R. 43 §-hoz
$5KDWiO\EDOpSWHWpVpUĘOUHQGHONH]LN
Az 1. melléklet-hez
A szabályozási tervlap 1 – 3. szelvénylapokból áll.
A 2. melléklet-hez
Az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékeit határozza meg a Tkr. 5. sz. mellékletében
meghatározott tartalmi követelmények 2.1.1. és 2.1.2. pontjainak megfeOHOĘHQ
A 3. melléklet-hez
)RUJDOPLV]HUHSHWEHW|OWĘJ\ĦMWĘXWDNIHOVRUROiVDD7NUV]PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPL
N|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
A 4. melléklet-hez
Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetéVV]HUĦ KDV]QiODWKR] V]NVpJHV
HOKHO\H]HQGĘ V]HPpO\JpSNRFVL pV HOKHO\H]HQGĘ NHUpNSiURN V]iPiQDN PHJiOODStWiVD D 7NU  V]
PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HNSRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ
Az 5. melléklet-hez
$IXQNFLyNKR]HOKHO\H]HQGĘNHUpkpártárolók mennyiségét mutató táblázat.
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