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

szabályzatról

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 

I. Fejezet

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 

m. rendelet 

alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Fa élettere:

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: – a hig

– illemhely, zuhanyzó és gyermekpelenkázó együttese.
4. Közhasználat céljára átadott terület: Telek – Budapest III. kerület Önkormányzatával kötött 

– közhasználatra megnyitott része.
5. Szintterületi mutató: Az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes 

– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli 

6. Útsorfa
kétszer iskolázott fa.

7. Kioszk:
szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital 
árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló 
tevékenység folytatására sz
elhelyezett, önálló építmény, létesítmény.

II. Fejezet

1. A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti városias 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. 

b 1,5 méterre. 

(2) Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti természetközeli sétány” kialakítása során a természetközeli 

a)
természeti környezet értékeinek megtartása biztosított legyen, és

b)

2. 

4. § (1) Kioszk kizárólag az 1. mellékleten, közterületen jelölt „Épület elhelyezésére kijelölt hely 
beépítésre nem szánt területen”

a) „V” jel esetén vendéglátás,
b) „KP” jel esetén közhasználatú komfort pont

rendeltetést tartalmazhat.

(2) Az 1. mellékleten területén kioszk elhelyezése esetén legalább egy 
közhasználatú nyilvános illemhely is .
(3) Kioszk legfeljebb 40 m2 bruttó több kioszk egymáshoz csatlakozóan nem 

.
(4) Az Óbudai-sziget közterületein kizárólag a sziget közhasználatát építmények 

.
(5) Burkolt vendéglátóterasz kizárólag az 1. mellékleten jelölt
vendéglátóhelyek környezetében, legfeljebb 500 m2 , amennyiben nem 
akadályozza a terület kerékpáros és gyalogos közlekedését a (6) bekezdés figyelembevételével, és 
nem akadályozza át.

(6) Vendéglátó terület 
miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége nem lesz kisebb az eredeti szélesség felénél, és

a) 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 ve
nem található, kivéve, ha a lakás a vendéglátó egység tulajdonosának tulajdonában van.

(7)
a) ha a szomszédos épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése 

biztosított,
b) a szomszédos ingatlan tulajdonosa ehhez hozzájárulását adta, és
c)

(8) Vendéglátóterasz és kioszk .

5. §

3. 

6. § (1 li, legalább 2,0 –

(2) Az 1. mellékleten jelölt „Közterületi fásítás”-ként jelölt szakaszokon, a közlekedés és a 

tartani, illetve a hiányzó szakaszokon új fasort kell telepíteni.
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(3) Fasortelepítésnél és -
gondoskodni kell.

(4) Az 1. mellékleten
zavaró, illetve korlátozó rendeltetések

III. Fejezet

A természeti 
 

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 
esnek.

(2) Az 1. mellékleten
-át foglalja el.

(3 1. mellékleten jelölt „Megtartandó 
értékes facsoport, faállomány/ faegyed / fasor” 2. § 1. pontja szerinti életterének védelmét biztosítani 
kell.

(4) 
lombkoronát növ

(5) A K-Rek Kb-Rek telkei
ület minden megkezdett 100 

m2-re legalább egy fa jusson.

(6) A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) 

telepítésével kell megoldani, fánként minimum 4 m2

(7) Az 500 m2- -án legalább 

(8) Az 1. mellékleten jelölt „Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezeten” belül kizárólag 

(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 

vonatkozó — külön jogszabályban rögzített — kármentesítési határérték az új rendeltetésnek 
megfelel.

 

IV. Fejezet

Telekalakítással 

8. § (1) Olyan telekalakítás nem megengedett, amely szerint egy telek egynél több övezetbe 
tartozzon.
(2) A sajátos építményfajták számára az 

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

4. 

9. § (1) tettséget kell biztosítani a 11. § figyelembevételével.

(2) Meglé
kell bontani, amennyiben a bontási A bontási 
munkálatok után a területet helyre kell állítani. 

 

5. Elektronikus hírközlés
 

10. §

6. Vízi

11. § ( - és csapadékvizek elvezetésére elválasztott 

(2) 

(3) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.
(4) A K-Rek/2, a K-Rek/3 és a Vi-1/M-1 jel építési övezetek területén új beépítés esetén többlet 
csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre.

VI. Fejezet 

7. 

12. § (1) 
4. melléklet szerinti 

mennyiségben, a (2) – (7) bekezdések szerinti biztosítani.
(2) 

várakozóhelyek számának megtartása mellett.
(3) A re az Óbudai-
sziget területének kivételével telken belül kell teljesíteni.
(4) Óbudai-sziget területén
kötelezettséget koncentráltan, a sziget területén kijelölt „Közhasználatú felszíni parkoló vagy garázs 

területeken” 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 
híd budai . A 

a területen P+R parkolók számával.
(5) A Kb-Rég, K-Rek/2 és a K-Rek/3

-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

4. melléklet szerinti mennyiségben a hajó 
rendeltetésének várakozóhelyet kell biztosítani a partkapcsolati 
ponttól számított 200 méter gyaloglási távolságon belül közterületen vagy egyéb telken.

4 

 



(7) -berendezés (parkoló gép)
a) kizárólag a 

b) alkalmazása esetén kizárólag önálló és
c) felszínen

(8) hely céljára cs

8. 

13. § (1) 
használatához, azok minden megkezdett kell
biztosítani rendszeres forgalom esetén. Rendszeres forgalomra kell számítani:

a)
b)
esetén,
c) 300 munkavállalónál többet foglalkoztató ipari, raktározási telephelyeken, és
d)
a mértékadó nagyságú lelátóra méretezve,
e) célját szolgáló rendeltetési egység esetén.

(2) A az Óbudai-sziget autóbusz elhelyezési 
kötelezettséget koncentráltan az 1. mellékleten jelölt „Közhasználatú felszíni parkoló vagy garázs 
számára igénybe kell biztosítani.
(3)

9. 

14. § (1) 
használatához a 
alapján kell biztosítani.
(2)

tároló helyiségek és felszíni várakozóhelyek megtartása 
mellett.
(3) .

10. 

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

11. 
 

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

hossza 250 méter lehet.
(4) A közforgalom elöl el nem zárt magánút által kiszolgált telkeket úgy kell kialakítani és azokon 

telek homlokvonala közötti területsávra vonatkozóan az re 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)

12. 

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) 500 es parkoló kapacitásig egy közös ki- és bejárat 
, és

b)

(2) Az építési telek közúti vagy közforgalom elöl el nem zárt magánúti kapcsolatát – amennyiben az 
több útról is biztosítható – , a (3) figyelembe 
vételével.
(3) A K-Rek építési övezetek területén az ingatlanok kiszolgálást az K-Rek építési övezetekre 
vonatkozó szabályok betartásával kell biztosítani.
(4) A Hamvas Béla sétányról (19333/13 hrsz.- ingatlanok 

– amennyiben az ingatlan más 
– meg kell szüntetni.

13. 

18. § (1) volságával érintett területeken 
építményt elhelyezni és területet felhasználni csak a más jogszabályokban meghatározottak 
figyelembevételével lehet.
(2) -12 méter széles sávon 
belül új 

14. A légi közlekedéshez kapcsolódó létesítmények

19. § A Területen 

beépítés kivételével.

15. Vízi közlekedéshez kapcsolódó létesítményekre vonatkozó

20. § (1) Az Újpesti vasúti híd és az Óbudai-sziget déli csúcsának vonala között a 
parthasználat bizt 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 

1. melléklet figyelembevételével 
a) közszolgáltatási személyhajó, 
b) vízitaxi, 
c) közforgalmú személyhajó,
d) motoros kishajó,
e) rendezvényhajó,
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f) , és
g) sportlétesítmény

hajóosztályok számára megengedett.
(3) Az Óbudai-sziget Kis-Duna-
létesítmény elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével 

a) és
b) közhasználatú rekreációs létesítmény

hajóosztályok számára megengedett.
(4) Az Óbudai-sziget Hajógyári-öblé
elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével 

a) vízitaxi,
b) motoros kishajó
c)
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 

1. melléklet figyelembevételével 
a) vízitaxi, 
b) motoros kishajó,
c)
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 

1. melléklet figyelembe vételével 
a) közszolgáltatási személyhajó, 
b) vízitaxi, 
c) közforgalmú személyhajó,
d)
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 –
szerint – közhasználat céljára átadott területén a közlekedési funkció számára csak gyalogos és 
kerékpáros felületek, közcélú parkolók, ing
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17. Épületek, építmények elhelyezésének szabályai

22. § (1)
önálló épület elhelyez , amelynek beépített 

alapterülete nem haladhatja meg a megengedett beépítési mérték 25%-át.
(2) gép

önálló ott, és az 
önálló 

(3) A kieg épület legnagyobb épületmagassága
a) gép ó
legfeljebb 3,0 méter,
b) 

lehet.

23. § A Területen melléképítmények közül kizárólag
a) -becsatlakozási 
b) hulladéktartály-tároló,
c) kerti építmény és
d)

24. § Építményeket
építményként

25. § Azoknak az ingatlanoknak a területén, ahol az 1. mellékleten „Épület elhelyezésére 
kijelölt terület beépítésre nem szánt területen”
el új épület.

18. Terepszint alatti beépítésre vonatkozó rendelkezések
 

26. § (1) %-

zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy annak a tala
haladja meg az eredeti terepszinthez képest az 1,0 métert.

(2)
együtt sem emelkedhet a szomszédos eredeti terepcsatlakozás fölé 0,5 méterrel nagyobb mértékben.

VIII. Fejezet

Az egyes építményfajták elhelyezésének szabályai

19. 

27. § (1) A Területen k , gépkocsimosó és mobil 
kizárólag a Gksz-1 építési övezetben 

(2) K-Rek/1
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MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre szánt területek építési övezetei
 

IX. Fejezet

Intézményi területek

20. Intézményi terület 
(Vi-1/M-1)

28. § (1) Az építési övezet területén épület

(2) Az építési övezet telke, telekrésze - övezet telkeivel.
a szomszédos Vi-

(3) Az építési övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 1. pontja tartalmazza.

X. Fejezet

Kereskedelmi, szolgáltató terület

21. -1)

29. § (1) Az építési övezet területe kizárólag 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. 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 övezetek 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 befog
h) sport, rekreációs célú és
i) nem üzemi technológiájú kutatás - fejlesztés,

figyelembevételével.
(2) A K-Rek/1, K-Rek/2 és K-Rek/3 építési 

(3) Az Óbudai-
(4) rendeltetésköre nem 

(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 
, 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. §
a rekreációs igények k
ökológiai rendszerének védelmét szolgálja.
(2) A futókör környezetében

(3
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 övezetek
zöldfelületek tartoznak.
(2) Az övezetek rendeltetést tartalmazó közpark létesítésére szolgálnak. 

(3) Az övezetekben

a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b) építmények,
c)
d) terület fenntartásához szükséges építmények,
e) nyilvános illemhelyek, és
f) parkolás építményei 

(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-
rekreációs zöldterületek tartoznak.

(2 rt rendeltetést tartalmazó közkertek létesítésére szolgálnak.
(3) Az övezetekben

a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b) pihenést, testedzést 
c)
d) a terület fenntartásához szükséges építmények,
e) nyilvános illemhelyek, és
f) parkolás építményei 

(4) Az övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.
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26. 
 

35. § (1) Az övezetbe az Óbudai-sziget értékes 
tartoznak.

(2) Az övezetben
a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b)
c) ismeretterjesztés építményei, és
d) a terület fenntartásához szükséges építmények

.

(3) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 5. pontja határozza meg.

 

XII. Fejezet

Beépítésre nem szánt különleges területek

27. (Kb-Rek)

36. § (1) 
létesíteni. 
(2) Az 

(3) Az övezet területén
a) vendéglátó,
b) legalább 2,5 m- és
c) sport

rendeltetés 
(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 méter és
c) az idegenforgalmat, a régészeti feltárást, a látogatók fogadását szolgáló

rendeltetés 
(3) A régészeti értékek lefedése a beépítettség számításakor figyelmen kívül hagyható.
(4)

(5) Az övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 6. pontja tartalmazza.

XIII. Fejezet

Közlekedési területek

29. -2)

38. § (1) 
és gyalogos 

(2) 

(3) Az övezet területén

a)
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b) új autóbusz-

c) és

d)

30. (KÖu-3)

39. § (1) 
-vasúti (villamos) pályák, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra 

hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
(2) 
(3) Az övezet területén

a)
b) új autóbusz-megállóhel
c) és

(4) A Szépvölgyi út és a Slachta Margit rakpart között a HÉV vágányok szintbeni keresztezésével 
.

31. (Kt-Kk)

40. § (1) 
szer

hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) utakat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A kiszolgáló utak egy része vagy egésze lakó-
övezetként is kialakítható.

(4) 

32. Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

41. § (1) Az övezet területe árvízvédelmi létesítmények, önálló gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúra elemek ének, valamint zöldfelületi
elemek elhelyezésére szolgál.

(2) 
funkcióval kapcsolatosan megengedett.

(3) 

33. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

42. § (1) Az övezet kizárólag az országos vasúti hálózat vonalainak, megállóinak és 

közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek
építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezet területén a közlekedést kiszolgáló épületek e k.
(3) A KÖ 2. melléklet 7. pontja tartalmazza.
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ÖTÖDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

43. § Ez a rendelet a kihirdetése napját 30. napon lép hatályba. 

Sárádi Kálmánné dr. Tarlós István
polgármester
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1. melléklet a ..../2018. (…) rendelethez
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2. melléklet a ..../2018. (…) Kgy. rendelethez

1. Intézményi területek (Vi-1)*

* Kizárólag a szomszédos Vi-
paraméterek.

2. Kereskedelem, szolgáltatás területe (Gksz-1)

Építési 
övezet 

jele

Kialakítható 
legkisebb 

telek terület
( m2 )

Beépítési 
mód

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke
( % )

Épületmagasság
( m )

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

( % )

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke
( % )

Szintterületi mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke     
( m2/m2 )

Legkisebb Legnagyobb Általános
Parkolásra 
fordítható

Gksz-1 3000 szabadonálló 25 4,5 6,5 20 45 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 )

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

( % )

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke
( % )

Szintterületi mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke     
( m2/m2 )

Legkisebb Legnagyobb Általános
Parkolásra 
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

4. Zöldterületek területek

Építési 
övezet 

jele

Kialakítható 
legkisebb 

telek terület
( m2 )

Beépítési 
mód

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke
( % )

Épületmagasság
( m )

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

( % )

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke
( % )

Szintterületi mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke     
( m2/m2 )

Legkisebb Legnagyobb 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
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Zkp/Kk-2 1500 szabadonálló 3 - 4,5 50* 0 0,03 0,0

5.

Építési 
övezet 

jele

Kialakítható 
legkisebb 

telek terület
( m2 )

Beépítési 
mód

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke
( % )

Épületmagasság
( m )

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

( % )

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke
( % )

Szintterületi mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke     
( m2/m2 )

Legkisebb Legnagyobb Általános
Parkolásra 
fordítható

Ek 2000 szabadonálló 1 - 4,5 - 1 - -

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 )

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

( % )

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke
( % )

Szintterületi mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke     
( m2/m2 )

Legkisebb Legnagyobb Általános
Parkolásra 
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

* A … számú OTÉK eltérési engedély alapján.

7. Közlekedési területek

Építési 
övezet 

jele

Kialakítható 
legkisebb 

telek terület
( m2 )

Beépítési 
mód

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke
( % )

Épületmagasság
( m )

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke

( % )

Terepszint 
alatti 

beépítés 
legnagyobb 

mértéke
( % )

Szintterületi mutató 
megengedett legnagyobb 

mértéke     
( m2/m2 )

Legkisebb Legnagyobb Általános
Parkolásra 
fordítható

KÖk . szabadonálló 5 - 7 - - - -
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3. melléklet a ..../2018. (…) rendelethez

utak

1 Árpád fejedelem útja
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4. melléklet a ..../2018. (…)

számának megállapítása

Funkció Norma
s.sz. Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani az A-D

oszlop szerinti mennyiség után:
A B C

1. 1 1 1
2.a. kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2

bruttó szintterületig minden megkezdett m2-e után
20 20 12,5

2.b.1) kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 -
1000 m2 bruttó szintterület közötti területének minden 
megkezdett m2-e után

40 40 25

2.c.1) kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 1000 m2

bruttó szintterület feletti területének minden megkezdett m2-e
után

40 40 20

3.

vendégszobája után

2 2 2

4.a. - út melletti építmény funkcióváltásával, 

vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 
m2 fogyasztótere után

10 10 10

4.b. kiszolgáló út melletti építmény 

egység minden megkezdett m2 fogyasztótere után

10 10 10

5. - és középfokú nevelési, oktatási önálló 
rendeltetési egység minden megkezdett m2 nettó alapterülete 
és/vagy tanterme után

40 40 20

6.
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden 
megkezdett m2 nettó alapterülete után

40 25 20

7. kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési 
egység –

–

10 6,5 6,5

8. kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési 
egység –
megkezdett m2 nettó alapterülete után

100 65 65

9.a. 10 10 10

9.b.
önálló rendeltetési egységek minden 

30 30 30

10. -ellátó egészségügyi önálló 
rendeltetési egységek minden megkezdett m2 nettó 
alapterülete után

20 20 20

11. -ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység 
minden betegágya után

8 4 4

12. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységeinek minden 
megkezdett m2–e után

200 400 200

13. raktározási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 
m2–e után

1500 1500 1500

14. közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek 
esetén nincsen parkoló létesítési kötelezettség

- - -

15. iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden 
megkezdett m2 nettó alapterülete után

40 40 40

16.
rendeltetési egység és közhasználatú park minden 
megkezdett m2 –e után

1000 1000 1000
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17. 20 20 20

18.
irodai helyiségeinek minden megkezdett m2 nettó 
alapterülete után

40 40 40

1) A 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet napi fogyasztási cikkeket forgalmazó létesítményekre vonatkozó 

A. Szépvölgyi út – Árpád híd közötti terület
B. Árpád híd – Aranyhegyi-patak közötti terület
C. Óbudai sziget területe
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5. melléklet a ..../2018. (…) Kgy. rendelethez

megállapítása 

s.sz. Funkció Norma 

1.

2. a. Kereskedelmi egység 0-1000 m2-ig 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. Oktatási és kutatási helyiségek 50 m2

alapterülete után 2 db
7. Egyéb közösségi szórakoztató kulturális 

egység (színház, bábszínház, filmszínház 
stb.)

8.
ár stb.) 

A kiállítótér vagy kutatótér minden 
megkezdett 500 m2 alapterülete után 5 db, de 
legfeljebb 50 db

9. Sportolás, strand célját szolgáló egység 

10. Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem 
-ellátó egység  

Az iroda- vagy ellátó terület minden 
megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db

11. - 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

(továbbiakban: Étv.) 
-parti 

építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására.

-t, amely a Duna 
vel 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 

„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából 

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is e V. üteme Óbuda-
Békásmegyer 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-

A R.4 – 5. §-hoz

A R.6. §-hoz

A

A R.7. §-hoz

A R.8. §-hoz

A telekalakítással kapcsolatos szabályokat határozza meg a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált 

Tkr) 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények 1.1.7.

A R. 9. §-hoz

A R. 10.§-hoz

Önálló antennatartó szerkezet

A R. 11.§-hoz

kerület adottságai alapján a szennyvízelvezetés, a 
csapadékvíz-elvezetés és a csapadékvíz helyben tartásának, szikkasztásának feltételeire vonatkozó 
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A R. 12. §-hoz

onatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében 

A R. 13. §-hoz

Az autóbuszok tárolására vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott 
tartalmi követelmény

A R. 14. §-hoz

A R. 15. §-hoz

A kerékpárok tárolásra vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi 

A R. 16. §-hoz

Magánutak kialakítására vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott 
tartalmi követelmények 1.1.9. pontján

A R. 17. §-hoz

A R. 18. §-hoz

Az országos közforgalmú vasútvonalak v

A R. 19. §-hoz

A légi közlekedéssel kapcsolatos szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi 

A R. 20. §-hoz

A vizi közlekedéssel kapcsolatos szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi 

A R. 21. §-hoz

A közhasználat céljára átadott területek

A R. 22 – 25. §-hoz

Az épületek, építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok.

A R. 26. §-hoz

A közhasználat céljára átadott területek

A R. 27. §-hoz

A R. 28. §-hoz

A Vi-1/M- 20. i területre vonatkozó szabályokat rögzíti a 

A R. 29. §-hoz

A Gksz- , g területre vonatkozó szabályokat rögzíti 
a

A R. 30–31. §-hoz

A K-Rek/1, K-Rek/2 és K- – Óbudai-
a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott tartalmi 

A R. 32. §-hoz

A Zvp városi park területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében meghatározott 

A R. 33. §-hoz
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A Zkp/Kp, Kt-Zkp közparkok területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében 
meg

A R. 34. §-hoz

A Zkp/Kk-1, Zkp/Kk-2 közkertek területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében 

A R. 35. §-hoz

A R. 36. §-hoz

Az Kb-Rek r re vonatkozó ok a Tkr. 5. sz. 

A R. 37. §-hoz

Az Kb-Rég régészeti bemutató területre vonatkozó ok a Tkr. 5. sz. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelmények 1.2.2. pontjának me

A R. 38. §-hoz

A KÖu-

A R. 39. §-hoz

A KÖu-3 I szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. mellékletében 

A R. 40. §-hoz

A Kt-
mellékletében meghatározott 

A R. 41. §-hoz

A Kt-

A R. 42. §-hoz

A KÖk kötöttpályás közlekedési létesítmények területére vonatkozó szabályokat rögzíti a Tkr. 5. sz. 

A R. 43 §-hoz

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 megfe

A 3. melléklet-hez

A 4. melléklet-hez

Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendelteté

Az 5. melléklet-hez

kpártárolók mennyiségét mutató táblázat.
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