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Budapest FŐváros lll. KerÜlet, Óouoa-eekásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az épített
kÖrnyezet alakításárólés védelmérŐlszÓll í997. évi LXXVlll. tÖrvény 62. s (6) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi ÖnkormányzatairÓl szőll 2011. évi CDüXIX'
törvény 23. s (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített környezet alakításáril és védelméről szlll 1997'
évi LXXV|ll. tÖrvény 13. s (1) bekezdésében meghatározott feladatkÖrében eljárva a következőket
rendeliel: 

ELsi RÉsz
Áltatános etőírások

l. Feiezet
A rendelet hatálya és értelmezó rendelkezések

1.s (1) E rendelet hatálya Budapest lll' kerÍl|et Óbuda - Békásmegyer az 1. meltékleten
lehatárolt területére terjed ki (a továbbiakban: a Terület).
(2) A teIepülésfejlesztési koncepciórll, az integrált telepĹllésfejlesztési shatégĺáľll és a
telepÜlésrendezési eszkÔzökrŐl, valamint egyes telepÜlésrendezési sajátos jogintézményekről szlll
31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet elóÍrásait az e rendeletben foglalt kiegészĺtésekkel, az országos
telepÜlésrendezési és építési kÖvetelményekről szólÓ 25311997. (Xll. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: oTÉK) elŐírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell
alkalmazni.

2. s E rendeletalkalmazásában:
1. Cslnak: Kedvtelési és sportcélú, emberi eróvel hajtott, felépítménnyel nem rendelkező vízi

jármű, amelynek testhossza nem haladja meg a kĺshajlra megállapÍtott mértéket'
2. Fa élettere: a fa egészséges fejlódéséhez sztlkséges, a faegyed növekedésével fokozatosan

bővÜlő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt
térrész.

3. Feltételhez kÖtott szabályozási vonal: olyan szabályozási vonal, amelyet az érintett közterület
tulajdonosa és a csatlakozó ingatlan tulajdonosa megegyezése esetén lehet végrehajtani.

4' Felügyeleti haji: a hajizási hatiság, a vízi- és a határrendészeti rendŐri szerv, a
katasztrlfavédelem, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, valamint a súlyos víziközlekedési balesetek
és rendkívĹlli hajózási események szakmai vizsgálatát végzl szervezet hajrja

5' Gyermekintézmény: 14 éves korig tartl nevelési, oktatási intézmény (kÜlonösen: bÖlcsőde,
óvoda, általános iskola)

6. Háromszintes növényállományĹl zÖldfelület: Háromszintes nÖVényállománynak minŐsül a jelÖlt
terÜlet minden 100 m2-ére számÍtva legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő
lombos fa, legalább 40 db lombhullatl vagy ÖrökzÖld cserje és a fennmaradó felületen gyep
vagy talajtakarl egyÜttes telepítése esetén.

7. Kábeles vízisĺ- és waReboard-pálya: VÍzi sportokat szolgálÓ, pilonokra filggesztett
kábelrendszerrel m ű ködtetett v ízi létes ítmény'

8. Kioszk: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiról és egyes korlátairÓl szllÓ torvény
szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital
árusítására, vagy virág, ajándék árusĺtására, illetve turisztikai funkcilk biztosĺtására irányull
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tevékenység folytatására szolgálÓ, nem mozgÓ, más ÜzletektŐl elkülönült, közterületen
elhelyezett' onálll építmény, létesÍtmény'

9. Kséri kisgéphajr: kizárllag oktatás, edzés, Verseny és vĺzi rendezvény ideje alatt a vitorlás és
evezős csÓnak vagy vízi sporteszkÖzök, vitorlás kishajÓ, illetve vízben lévó személyek
kísérését, szükség esetén mentést szolgáll, saját gépi berendezéssel hajtott kishajl, motoros
kishajÓ'

10. Kshaji: azabelvízi hajÓ' amelynek a hajitesten mért hossza a 20 métert nem ériel, valamint
az a tengeri hajÓ, amelynek a hajótesten mért hossza a24 métert nem éri el.

11. Komfort pont: Korszerű - a higiéniai és az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjáből az
elvárásoknak megfelelö - illemhely, zuhanyzl és gyermekpelenkázl egyÜttese.

12. KözforgalmÚ személyhajl: Közszolgáltatási szerzŐdés nélkül helyi Vagy helyközi
személyszállító szolgáltatást ellátl, idegenforgalmi _ kulÖnösen városnéző, charter- és
rendezvényhajlzás i - cél la l közlekedő személyszál l ítÓ motoros nagyhajÓ.

13. Kozhasznátat céljára átadott terület: Telek - Budapest lll. kerület Önkormányzatával kÖtött
külön szerződés keretei között - kÖzhasználatra megnyitott része.

14. Kozszolgáltatási szeméIyhaji: Közszolgáltatásĺ szezódés alapján helyi, helyközi Vagy
révhajizási hivatásforgalmú személyszállítl szolgáltatást ellátÓ, jellemzŐen menetrend szerint
közlekedŐ motoros nagyhajr.

15. Motoros kishajr: Kedvtelési és sportcélrJ, szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott kishajó.

16' MĹlzeumhajr: (közlekedési emlék, tematikus kiállítóhely): Torténelmi vagy kultÚrtörténeti
jelentőségű, kÖzÖnségforgalmi célú - kiállítÓ- és bemutatrhelyként mĹĺködő -, jellemzóen a
kikotoben horgonyzi úszólétesÍtmény és kapcsolÓdi létesítményei, (így különosen vízimalom)'

17. Nagyhaji: az a belvízi haji, amelynek a hajitesten méń hossza 20 méter vagy annál nagyobb,
valamint az a tengeri hajó, amelynek hajltesten mért hossza 24 méter vagy annál nagyobb.

18. Nagyrendezvény: közterÜlet-használattal járÓ olyan kulturális, szabadidŐs, spoń, vagy egyéb
társadalmi rendezvény, amelyen a résztvevŐk száma várhatóan meghaladja az 5000 fót, és
amely a zöldfelületek jelentős igénybevételével jár.

19. Rendezvényhajl: személyszállítási szolgáltatást nyújtÓ termes személyszállítÓ kishajr, Vagy
nagyhajÓ.

20. Spoĺtlétesĺtmény: Szabadidos és sporttevékenységet szolgálÓ, kÖzonségforgalmi célú
úszllétesítmény (így külÖnÖsen lebegő uszoda).

21' Személyhajl: a hajrzási hatlság által 12 főnél tobb utas rendeltetésszerű szállítására
alkalmasnak nyilvánított hajÓ'

22. Szintterületi mutatl: Az Összes bruttó szintterÜlet és a telekterÜlet hányadosa' Az összes
építhető bruttÓ szintterület értéke általános szintterÜleti mutató értékböl és kizárllag az épÜleten
belÜl elhelyezhetó parkolók - a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt - épületen belÜli
elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterÜleti mutató értékbol adÓdik össze.

23. Tároll és karbantaĺti létesĺtmény: Motoros kis- és nagyhajlk tárolására, karbantartására,
üzemanya głelto ltésére és javítására szol gálÓ üzem i Úszlm ű.

24. Úszrábsítmény: vízĺ kÖzlekedésre, vízen valÓ munkavégzésre és azokkal összefüggő
tevékenység folytatására alkalmas riszÓképes eszköz, szerkezet, berendezés'

25. Úszlm(j: helyváltoztatásra nem szolgáll, önáĺló meghajtással nem rendelkező, vízen munkát
nem végzŐ Úszllétesítmény.

26. Vĺzi jármű: vÍzen vall kozlekedésre, szállításra, illetve más úszÓlétesítmény továbbítására
szolgáll - úszlmunkagépnek' ÚszÓmĹĺnek és egyéb ÚszÓlétesĺtménynek nem minősüli -
úszÓlétesítmény.

27 ' Vĺzitaxi: Vízi taxiszolgáltatás keretében mŰkÖdő, személyszállĺtó szolgáltatást ellátÓ motoros
kishajf .
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l!. Fejezet
Közterü let alakÍtásáľa vonatkozó előírások

í. A Duna_parti sétányra vonatkozó rendeIkezések

3. s () F,z 1. mellékleten jelölt ,,Duna-parti városias jellegĹi sétány'' kialakítása során a
gyalogos és kerékpáros utakat egymástil fizikailag el kell választani. A kerékpáros forgalom szärnára
legalább 3,5 méter, a gyalogos forgalom számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell
biztosítani, illetve a sétány mentén a katasztrófavéde|mi szempontok figyelembevételével fasort kell
telepíteni és fenntartani, kivéve a híd építményeken vezetett sétányokon' A sétány szélessége kizárólag
a közmű és közlekedési építmények helyigénye miatt csökkenthetŐ legfeljebb 1,5 méterre.

(2) pa 1. mellékleten jelÖlt ,,Duna-parti természetközeli sétány'' kialakítása során a természetközeli
állapot megŐrzése érdekében

a) a sétány nyomvonalát, szélességét az igénybevételtől függően Úgy kell kialakÍtani, hogy a
természeti környezet éńékeinek megtartása biztosított legyen, és

b) a burkolatokat vízáteresztŐ mldon kell kialakítani.

2. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. s ('1) Kioszk vendéglátás rendeltetés céljára kizárllag az 1. mellékleŕen, kÖzterÜleten jelÖlt

,,V'' jelű ,,Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen'' létesíthető, mely elhelyezése
esetén legalább egy kozhasználatÚ nyilvános illemhely is létesítendŐ.
(2) Kioszk közhasználatú komfort pont rendeltetés céljára

a) az 1. meltékleten, kÖzterĹileten jelölt,,KP'' jelű ,,Épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre
nem szánt terÜleten'' és
b) az Övezeti előírások kiegészÍtő rendelkezéseiszerint

létesíthetó, amennyiben az övezeti előĺrások eltérően nem rendelkeznek.
(3) Kioszk legfeljebb 40 m2 bruttó alapterÜlettel létesíthető, több kioszk egymáshoz csatlakozÓan nem
helyezhet<ĺ el és nem építhetö ossze.
@) Az Óbudai-sziget közterÜletein kizärllag a sziget kozhasználatát elősegítő épÍtmények
helyezhetők el, kivéve nagyrendezvények idején elhelyezhető idószakos építmények'
(5) Burkolt vendéglátÓterasz kizárőlag az 1. mellékleten jelölt ,,V'' jelĹĺ épĺtési helyeken létesített
vendéglátÓhelyek kÖrnyezetében, legfeljebb 500 m2 alapterülettel létesíthetŐ, amennyiben nem
akadályozza a terÜlet kerékpáros és gyalogos közlekedését a (6) bekezdés figyelembevételével, és
nem akadál y ozza árvízvédel m i m ű fen ntartását.

(6) VendéglátÓ teraszok csak akkor létesíthetők a közterÜletijárdákon, ha a terasz által elfoglalt terÜlet
miatt visszamaradÓ gyalogos járifelület szélessége nem lesz kisebb az eredeti szélesség felénél, és

a) a forgalmi és gyűjtő utak mentijárdákon legalább 2 méter, az egyéb közterületijárdákon
legalább 1,5 méter akadálymentes gyalogos járlfelület biztosított,

b) az épülethomlokzattal párhuzamos mérete nem haladhatja meg az épÜlet homlokzati
szélességének mértékét,

c) a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak
akadálytalan megközelítése biztosított, és

d) a kialakítandl vendéglátÓ terasz telől az épĹilet fÖldszintjén lakás nem találhatÓ, kivéve,
ha a lakás a vendéglátó egység tulajdonosának tulajdonában van.

(7) Vendéglátó terasz szomszédos vagy más épület elé csak akkor telepĺthetŐ,
a) ha a szomszédos épület fÖldszinti rendeltetésĺ egységeinek akadálytalan megközelítése

biztosított,
b) a szomszédos ingatlan tulajdonosa ehhez hozzĄárulását adta, és
c) az érintett ĺngatlan rendeltetésszerúhasználatát nem zavarja.

(8) Vendéglátl terasz és kioszk 1 méternél magasabb kerĺtéssel nem keríthetó el.

5. s Közterületen sátor, valamint kereskedelmi, szolgáltatÓ rendeltetésÜ laklkocsi, utánfutÓ
kizárrlag rendezvény idotartamára helyezhető el.
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3. Közterületi zöIdfeI[iletekre vonatkozó előírások

6. s (1) Legalább 14 méter szélességű Új közÚthálÓzatielemek mentén kétoldali, legalább 2,0

- 2,0 méter szélességű zÖldsávba ültetett fasor telepítendŐ, a fák életterének biztosításával.
(2) Az 1. mellékleten jelölt ,,KÖzterületi fásítás"-ként jelolt szakaszokon, a közlekedés és a
kÖzmĹĺlétesítmények helyigényének és a fák életterének biztosítása mellett, a meglévő fasort meg kell
tartani, illetve a hiányzó szakaszokon Új fasort kelltelepĺteni.
(3) Fasortelepítésnél és -kiegészítésnél az ültetéssel egy időben az öntözóhállzat kiépítéséról' de
legalább az öntözés lehetóségéról gondoskodni kell.

@) Az 1. mellékleten jelölt kÜlönböző rendeltetésĹj parkterületeken az azok elsődleges rendeltetését
zav arl, i l letve korlátozl rendeltetések nem telepíthetők.

lll. Fejezet
A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

7. s (1) Az 1. mellékleten jelölt,,Megtartandó értékes facsopoń, faállomány'' és ,,MegtartandÓ
értékes faegyed'' a külön jogszabályban szabályozott közterületi faegyedek kivételével

a) csak élet_, egészség- és vagyonvédelmi okokból, továbbá az áwÍzi védekezés számára
szükséges helyigény bĺztosÍtása céljából vághatl ki;

b) egyéb okbil csak akkor lehet kivágni faegyedet a jelölt területen, amennyiben részletes
dendrollgiai vizsgálatok alapján a faegyed nem tekinthetŐ értékesnek.

(2) A.z 1. mellékleten jelolt ,,Megtartandl értékes facsoport, faállomány'' területén új műtárgy, illetve
burkolat úgy létesíthetŐ, hogy az a jelolt terĹllet legfeljebb 20o/o-át foglalja el.

(3) Új kÖzmĹjvezeték létesítésekor vagy meglévő felrijĺtásakor az 1. mellékleten jelÖlt,,MegtartandÓ
éńékes facsoport, faállomány/ faegyed / fasor'' 2' s 1. pontja szerinti életterének védelmét biztosítani
kell.
() Az Lk-2, Vt_M, Vi_2, K_Rek jelĹĺ épĺtésiovezetek telkein a beépítésselegyidejtlĺleg annyilombos fát
kell telepíteni és fenntartani, hogy az elóirt legkisebb zöldfelÜlet minden megkezdett 100 m2-re legalább
egy fa jusson.

(5) Az 500 m2_nél nagyobb alapterületĹĺ Új épületek lapostetls részének legalább 50%-án legalább
egyszintes nÖvényállományú, extenzív zöldtetőt kelĺ létesĺteni.
(6) Az 1. mellékleten jelÖlt ,,Telek zÖldfelületként fenntartandl része''

a) nem elkeríthető,
b} azon épĹllet nem helyezhető el, és
c) a burkolt felületek aránya

ba) közhasználatú rekreácils rendeltetés elhelyezése esetén legfeljebb 40%;
bb) egyéb esetben legfeljebb 20% lehet.

(7) Fa 1. mellékleten jelölt,,országos ökollgiai hállzat - ökollgiai folyosl Övezeten'' belül kizárllag
őshonos fafajok telepíthetők'
(8) A védelemre érdemes természeti terÜleten a természetes terepfelÜletet megváltoztatni, a talď1viz
adottságait és a növényzetet károsan befolyásolni nem szabad.
(9) Az 1. mellékleten jelölt,,Feltárt talajszennyezéssel érintett telek'' területen Új rendeltetés akkor
létesíthető és a meglévő rendeltetés csak abban az esetben változtatható meg, ha az ingatlanra
vonatkozÓ _ külon jogszabályban rlgzített _ kármentesĺtési határértéR az Új rendeltetésnek megfelel.

lV. Fejezet
Telekalakĺtással kapcsolatos előírások

8.s (1) olyan telekalakÍtás nem megengedett, amely szerint egy telek egynél több övezetbe
tartozzon.
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(2) A sajátos építményfajták számára az ovezeti, építési Övezeti előÍrásoktll eltérŐ beépítési mértékĹĺ'
terepszint alatti beépítési mértékű és zÖldfelÜlettel rendelkező, múszakilag szÜkséges méretű telek is
kialakítható.
(3) KözterÜletek terÜlete szakaszosan is kialakĺthatÓ.
(4) Prz építési Övezetek, Övezetek megengedett legkisebb telekméretére, a telek szélességére és
hosszára vonatkozl rendelkezéseket a magánÚt telkére vonatkozÓan figyelmen kívÜl lehet hagyni.
(5) NyÚlványos telek nem alakíthatÓ ki.

V. Fejezet
Közművek előírásai

ł. Általenos előĺrások

9. s (1) Épĺtési telken teljes közművesítettséget kell biztosĺtani a 1 1. $ figyelembevételével.
(2) Meglévő közmű kivá|tása Vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmu műtárgyait el kell
bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő faállományt. A bontásĺ
munkálatok után a területet helyre kell állÍtani'

5. Elektľonikus hírköz!és

{0. $ Önálló antennatartl szerkezet (torony) nem létesíthetŐ'

6. Víziközművek

1í.s (1) Az üzemszerűen keletkezŐ szenny- és csapadékvizek elvezetésére elválasztott
rendszerű csatornahál lzatot kell kiépíteni.
(2) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és egyedizárt szennyvíztároll nem létesíthető.
(3) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.
(4) 

^ 
va-2l2, vi-2l3, va-2l4 és Vi-2l6 jelŰ épĺtési Övezetek teruletén Új beépítés esetén tÖbblet

csapadékvíz csak késleltetett mldon kerĹllhet elvezetésre.

Vl. Fejezet
A jármĺĺvek tárolására és egyéb, közlekedésľe vonatkozó ľendelkezések

7. Személygépjárművek tárolására vonatkozó előĺrások

í2. s (1) Úi epĺtmenyek, ÖnállÓ rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerÚ használaÍához
a szĹikséges személygépjármĹi elhelyezési kÖtelezettségét legalább a 4. melléklet szerinti
mennyiségben, a (2) - (7) bekezdések szerinti elŐírások figyelembevételével kell biztosĺtani.
(2) Bóvítés' átalakĺtás és rendeltetésmldosítás esetén csak a keletkező többlet személygépjármű
elhelyezési kötelezettséget kell biztosĺtani a meglévő gépjármű tároló helyiségek és felszĺni
várakozlhelyek számának megtartása mellett.
(3) A Vf és ZkplKözműjelű övezet terÜletén rendeltetésszerű használatbÓl származó személygépjármĹĺ
elhelyezési kötelezettség nem keletkezik.
(4) A rendeltetésszerű használatbolszármazl szeméĺygépjármű elhelyezési kÖtelezettséget az lbudai_
sziget terÍlletének kivételével teljes mértékben telken belÜl kell teljesítenĺ.
(5) A rendeltetésszerŰ használatbll az Óbudaĺ-sziget terijletén keletkező személygépjármű elhelyezési
kÖtelezettség 50%-át telken belÜl kell megvallsítani, 50%_át koncentráltan, a sziget teruletén kijelölt
,,Klzhasznälatú felszíni parkolÓ vagy garázs számára igénybe vehető területeken'' kell biztosítani a
terilleten megengedett határértékig. A jelÖlt határértéket meghaladl' biztosítani szÜkséges parkolÓ
számot a (6) bekezdés szerinti parkolási vizsgálat által kijelÖlt helyen kell biztosítani.
(6) A K-Rek/6 jelű épÍtési övezet terÜletén Új épület csak műkodóképes Üzemeltetésének igazolása
esetén építhető, melynek alapja az Óbudai-sziget területére és az Arpád híd - Szentendrei Út _Záhony
utca és vonala - Duna által határolt terÜletre készített parkolási vizsgálat.
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(7) A nem kizárllagosan közlekedési célt szolgálÓ hajlosztályok kikÖtői létesítményeinek
rendeltetésszeru használatához a 4' mellékleŕ szerinti mennyiségben a hajó funkciójának megfe|elő
számú személygépjármĹĺ várakozóhelyet kell biztosítani a partkapcsolati ponttÓl számított 200 méter
gyaloglási távolságon belül közterületen vagy egyéb telken.
(8) Emelőszerkezetes parkoll-berendezés (parkoló gép)

a) kizárllag a rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármĺĺ elhelyezési
kötelezettségen felüli többletférŐhelyek kĺalakÍtása érdekében alkalmazhatl,

b) alkalmazása esetén kizárólag önállr gépjármű használatot biztosítl mldon telepíthető, és
c) felszínen nem telepíthető.

(9) Felszíni gépjármű tárolÓ hely céljára csak burkolt felÜlet vehetó figyelembe.

8. Autóbuszok táľolására vonatkozó előĺrások

í3. s (1) Úi épĺtmények, önálló rendeltetési egységek és területek rendeltetésszerĹj
használatához, azok minden megkezdett 200 féróhelyÜk után 1 autÓbusz telken belÜli elhelyezését kell
biztosítani rendszeres forgalom esetén. Rendszeres forgalomra kell számĺtani:

a) 50 vendégszobát meghaladÓ szállás jellegű onálll rendeltetési egység esetén,
b) 150 férŐhelyet meghaladó kulturális és kozosségi szlrakoztató onállr rendeltetésĺ

egység esetén,
c) 200 férőhelyet meghaladó sport vagy rekreácir célját szolgálÓ rendeltetési egység

esetén,
d) 300 munkavállalinál tobbet foglalkoztatl ipari, raktározási telephelyeken, és
e) 500 férŐhelyet meghaladl lelátlval rendelkező sportlétesítmény esetén, csak az

állandl féróhelyszámot figyelembe véve és tÖbb pálya esetén csak a mértékadl
nagyságú pályát méretezve.

Đ(2) A rendeltetésszerĹĺ használatból az Óbudai-sziget terÜletén keletkező autlbusz elhelyezési
kötelezettséget koncentráltan az 1. mellékleten jelÖlt ,,KÖzhasználatÚ felszíni parkoló vagy garázs
számára igénybe vehető területein'' kell biztosítanĺ.
(3) Autóbusz várakozÓhely céljára csak burkolt felÜlet vehetl figyelembe.

9. Tehergépjárművek tárolására vonatkoző előĺrások

14. s (1) Ú1 epĺtmenyek, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerŰhasznälatához
a szÜkséges tehergépjármű elhelyezési kotelezettséget telken belül, egyedi méretezés alapján kell
biztosítani.
(2) Bővítés, átalakĺtás, rendeltetésmÓdosĺtás esetén csak a keletkező többlet tehergépjármĹi elhelyezési
köteĺezettséget kell biztosĺtani a meglévó tárolÓ helyiségek és felszĺni várakozÓhelyek megtartása
mellett.
(3) Tehergépjármű tárolÓ hely céljára csak burkolt felület vehetó fĺgyelembe'

í0. Kerékpároktárolásáľavonatkozóelőĺľások

15. $ Minden épĺtmény, önállÓ rendeltetési egység és terillet rendeltetésszerĹi használatához a
kerékpárok szämára elhelyezési kÖtelezettségetaz 5. melléklet szerint kell biztosítani.

11. Magánutakra vonatkozőelőĺrások

16.s (1) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosítl magánÚt csak
közforgalom el nem zárt magánútként alakíthatÓ ki.
(2) KÖzforgalom elöl el nem zárt magánÚt kiszolgálótlt' kerékpárÚt vagy gyalogút hállzati szerepet
tölthet be.
(3) A 30 méternél hosszabb kÖzforgalom elÖl el nem zárt magánút zsákutcaként tÖrténő kiaĺakítása
esetén, a zsákutca végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás' katasztrófavédelmi feladatok
ellátása) visszafordulási lehetŐséget kell kialakĺtani. A zsákutcaként kialakÍthatÓ útszakasz legnagyobb
hossza 250 méter lehet'
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(4) A közforgalom elől el nem zárt magánÚt által kiszolgált telkeket Úgy kell kialakÍtani és azokon
építményeket elhelyezni' mintha a magánÚt kÖzterület lenne. A magánút felŐli építési határvonal és a
telek homlokvonala közötti terÜletsávra vonatkozlan az előkertre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(5) A Vi-2 építési ovezetek és 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) A magánutak területén épillet nem helyezheto el.

12. Ingatlanok gépjárművel történő kiszolgálására vonatkozó elóíľások

í7. s (1) Építésitelek közÚtivagy közforgalom elolel nem zárt magánÚti kapcsolatát a rendszeres
forgalom számára a minimálisan szÜkséges számú ki- és bejárattal kell biztosítani, az alábbiak szerint:

a) személygépjárművek esetén 500 férohelyes parkolÓ kapacitásig egy kozös ki- és bejárat
elegendŐ, és

b) rendszeres teherforgalom esetén a személygépjármĹĺvek és a tehergépjármĹĺvek
forgal ma számár a önálló kapcsolat létesÍthető.

(2) Pc építési telek kÖzÚti vagy kozforgalom elöl el nem zárt magánÚti kapcsolatát - amennyiben az
több útról is biztosÍthatl _ az alacsonyabb hálózati szerepet betöltőről kell biztosĺtani.
(3) A Hamvas Béla sétányrÓl (19333/13 hrsz.-Ú közterÜletről) ingatlanok rendszeres gépjármĹi
forgalommal történő kiszolgálása nem biztosíthatl, a meglévőket - amennyiben az ingatlan más
közterÜletről is megközelíthető _ meg kell szüntetni'

ĺ3. Ktizlekedési létesĺtményekvédőtávolsága

ĺ8. s (1) Az országos kÖzforgalmÚ vasútvonalak védőtávolságäval érintett területeken építményt
elhelyezni és területet felhasználni csak a más jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével
lehet.
(2) HÉV vonal felszíni szakasza mellett a szélső vágány tengelyétől mért 12-12 méter széles sávon
belül új épület a kozösségi kozlekedést kezelő szervezet hozzĄárulásával létesíthető'

14. A légi közlekedéshez kapcsolódó létesĺtményekľe vonatkozó előírások

í9. s A TerÜleten rendszeres forgalom számára helikopter leszállÓhely nem létesĺthető,
ilzemeltethető egészség|'jgyi, katonai, rendőrségi, katasztrlŕavédelmi, államigazgatási rendeltetésű
beépítés kivételével.

15. Vĺzi közlekedéshez kapcsolódó létesítményekre vonatkozó előĺrások

20.s (1) Az Újpesti vasÚti híd és a Záhony utca vonala között a Vf ovezet telkein úszlmű
elhelyezése az 1 . mel léklet figyelem bevételével kizärőlag

a) cslnak,
b) kíséró kisgéphajl'
c) feltigyeleti hajl, továbbá
d) legfeljebb egy helyen motoros kishajf,

kikötése számára megen gedett.

(2) A Záhony utca és az Óbudai_sziget déli csúcsának vonala között a Vf övezet telkein úszómű
elhelyezése az 1. mel léklet figyelem bevételével kizárólag

a) csónak,
b) kĺsérő kisgéphajl, és
c) felĹigyeleti hajÓ

kikötése számára megengedett.
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(3) Az Óbudai-sziget Nagy-Duna-ág Vf övezet telkeĺn úszómű elhelyezése az 1. melléklet
f i gyelem bevételével kizárőlag

a) kÖzszolgáltatási személyhajó,
b) vízitaxi,

c) közforgalmú személyhaji,
d) motoros kishajÓ'

e) rendezvényhajÓ'

f) cslnak,
g) kísérő kisgéphajl,
h) felügyeleti hajr' és
i) sportlétesítmény

kikötése számära megen gedett.

(Ą Az Óbudai_sziget Hajrgyári-Öblében a Vf övezet telkein úszóm(j elhelyezése az 1. melléklet
figye lem bevételével kizárÓlag

a) vízitaxi,
b) motoros kishajf
c) csónak,
d) tárolÓ- és karbantartÓ létesítmény,

e) múzeumhajl'
f) kísérő kĺsgéphajÓ'
g) felügyeleti hajÓ'

h) sportlétesĺtmény
kikötése számára, továbbá
i) kábeles vízisí- és wakeboardpálya kialakÍtására

megengedett.

(5) Az Óbudai-sziget déli csÚcsának vonala és a Tímár utca közÖtt a Vf övezet telkeĺn úszómű
elhelyezése az 1. melléklet figyelembevételével kizárllag

a) vízitaxi,

b) motoros kishajÓ,

c) csónak,
d) kísérő kĺsgéphajl,
e) felügyeleti hajl, és
d) sportlétesítmény

kikotése szämára megen gedett.

(6) A Tímár utca és a ll. kerÜleti közigazgatási határ között a Vf ovezet telkein úszómű elhelyezése az
1. melléklet figyelembevételével kizárllag

a) közszolgáltatási személyhajl,
b) vízitaxi,
c) közforgalmú személyhajÓ,

d) cslnak,
e) kísérő kisgéphajÓ'

f) felügyeleti hajl'
g) rendezvényhajl,
h) múzeumhajl, és
i) sportlétesítmény

kikötése számára megen gedett.''
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Vll. Fejezet
Az építés általános szabályai

ĺ 6. Közhasználat céljára átadott területek kialakítása

21.s lngatlan - az erre vonatkozi, az önkormányzat és a tulajdonos kozott kötott szerzodés
szerĺnt _ közhasználat céljára átadott teruletén a kÖzlekedési funkcii számára csak gyalogos és
kerékpáros felÜletek, kozcélÚ parkollk, ingatlan kiszolgálását biztosítr felületek létesíthetők,
üzemeltethetók.

'l7. Épületek,építményekelhelyezésénekszabályai

22.s (1) Ahol az övezeti előírások lehetŐvé teszik, a megengedett fő rendeltetésű épületek
mellett, azokat kiszolgálÓ vagy kiegészítő rendeltetésű önálll épület elhelyezhető' kivéve, ha régészeti
lelőhely miatt nem lehetséges. Kiszolgáll vagy kiegészító rendeltetésű önálló épÜlet beépített
alapterülete nem haladhatja meg a megengedett beépÍtési mérték 25o/o-át.
(2) Bármely épĺtési övezetben tulajdonos és személyzet számára legfeljebb egy lakás elhelyezhető.
(3) Meglévő épületben a gépjárműtárolásra szolgáló helyiség nem alakíthatÓ át más rendeltetési
egységgé, ha a parkolás ez esetben telken belül nem biztosĺthatÓ. Nem szabad gépjárműtárolás céljára
onálli gépjárműtárolót elhelyezni, ha a jármĹitárolás a meglévő épuleten belul már biztosított, és az
önállÓ gépjármĹitároli a meglévo jármĹitároli rendeltetésének módosítása érdekében torténne, kivéve,
ha a meglévó épület járműtárolÓja lakófunkcirjú vagy ahhoz tartozó mellékhelyiség kialakĺtása,
lakáskorszerűsítés érdekében szűnik meg'
(4) A parkolásra fordíthatl szintterÜleti mutatl kizárllag terepszint alatti beépítés esetén
használhatl fel'
(5) A kiegészítő rendeltetésű épillet legnagyobb épületmagassága

a) gépjármŰtárolÓ, barkácsmŰhely, háztartással kapcsolatos tárolÓépĹllet esetén
legfeljebb 3,0 méter,

b) műterem esetén 4,5 méter
lehet.

23.S A területen melléképĺtmények közÜl kizárólag
a) kozmĹj-becsatlakozási mĹĺtárgy,
b) hulladéktartály-tároló
c) kertĺépítmény és
d) építménynek minösulő zászlötartÓ oszlop

helyezhető el.

24. s Épĺtményeket helyettesĺtŐ konténer csak időszakosan, kizárllag felvonulási építményként,
az építkezés szükséges időtartamára helyezhető el'

25. s Azoknak az ingatlanoknak a tertlletén, ahol az 1. mettékteten ,,Épiilet elhelyezésére kijelÖlt
terület beépítésre nem szánt terÜleten'' jelolés szerepel, ott kizárllag a jelolt területen helyezhető el Új

épület.

í8. Terepszintalattibeépítésľevonatkozórendelkezések

26. s (1) Síknak tekĺnthetŐ, legfeljebb 5 %-os lejtésű terepen az épülettel egybefiiggően kialakított
szerkezetŰ, illetve a pinceszinten kialakĺtott' épÜletkontÚron tÚl kinyÚló mélygarázs feletti zöldfelületet
úgy kell kialakítani, hogy annak a talajtakarl vastagságával együtt számított felső síkja ne haladja meg
az eredeti terepszinthez képest az 1,0 métert.

(2) Aę elŐkert, oldalkert, hátsókert 3 méteres terÍlleti sávjában a terepszint alatti épĺtmény talajtakarással
egytltt sem emelkedhet a szomszédos eredeti terepcsatlakozás fölé 0,5 méterrel nagyobb mértékben.
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Vlll. Fejezet
Az egyes építmé nyfajtá k el helyezésének szabá lya i

í9. Uzemanyagtöltő állomások elhelyezésének szabályai

27. s A terÜleten közforgalmat szoIgáll üzemanyagtÖltő állomás és gépkocsimosÓ, továbbá
mobiJ üzemanyagtÖlto állomás nem helyezhető el.

MÁsoDlK RÉsz
Beépítésre szánt terĹiletek építési övezetei

lX. Fejezet
Lakóterület

20. Kisvároslas, jellemzően szabadoná!ló jellegű lakóteľület (Lk_2)

28. s (1) Az épĺtési övezet területén lakl rendeltetés helyezhető el.
(2) Az építési övezet területén az épületeket kiszolgálÓ vagy kiegészítő rendeltetésű önálll épÜletként
gépjárműtároll létesíthető, telkenként legfeljebb egy garázsépítmény, legfeljebb két gépkocsi
számára.
(3) Az építési övezetre vonatkozÓ szabályozási határértékeket az 2. melléklet 1. pontja tartalmazza'

X. Fejezet
Telepůilésközpont terület

21. Mellékközpont terület (Vt-M)

29. s (1) Az épÍtési övezet területén:
a) hitéleti,
b) oktatási,
c) szociális,
d) igazgatási,
e) iroda,
f) szállás,
g) nem zavarl hatásÚ szolgáltatl,
h) vendéglátl,
i) közösségi szlrakoztatl,j) sport,
k) nem uzemi technolÓgiájÚ kutatás _ fejlesztés,
l) parko|óház, mélygarázs és
m) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi

rendeltetés helyezhető el'
(2) Aę építési Övezet telkeĺn megengedett rendeltetésŰ épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáll vagy
kiegészítő rendeltetésű önállÓ épület nem helyezhető el.
(3) Az építési övezetre vonatkozl szabályozási határértékeket az 2. melléklet 2. pontja tartalmazza.
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X!. Feiezet
lntézmény területek

22. lntézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terÜlet (v,-2l1|

30. s (1) Az építési övezet terÜletén
a) hitéleti,
b) nevelési, oktatási,
c) szociális,
d) igazgatási,
e) iroda,
f) szállás,
g) szolgáltató,
h) vendéglátÓ,
ĺ) kÖzösségiszlrakoztató,
j) sport,
k) nem Ílzemi technollgiájú kutatás-fejlesztés,
l) helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és
m) parkoĺóház, mélygarázs

rendeltetés helyezhető el.
(2) Az épÍtésiÖvezet terÜletén - a terepszint alatt létesĺthető önállÓ gépjárműtárolÓk kivételével - az
épületeket kiszolgáll vagy kiegészítő rendeltetés Önálló épületként nem létesíthető.
(3) Az építési Övezetre vonatkozÓ szabályozási határértékeket az 2. melléklet 3. pontja tartalmazza.

23 lntézményi' jellemzően szabadonál!ó jellegíi terület
(v,-212, v,-213, va-214, va-215, va-2161

3{. s (1) Az épÍtésiovezetek területén
a) hitéleti,
b) nevelési, oktatási,
c) szociális,
d) igazgatási,
e) iroda,
f) szállás,
g) nem zavaró hatásÚ szolgáltatÓ,
h) vendégláti,
ĺ) kÖzosségiszirakoztatÓ,
j) sport,
k) nem ĺ.lzemi technolrgiájú kutatás - fejlesztés,
l) parkolrház, mélygarázs és
m) helyi lakosság ellátását szolgáll kereskedelmi

rendeltetés helyezhető el.
(2) Fr építésiovezetekterületén a ('1) bekezdésben megengedettfo rendeltetésű épületeken belÜla
fő rendeltetést kiszolgáli helyiségeken, valamint a felsorolt rendeltetéseken kívÜl önállÓ ľendeltetési
egységként nem zavaró hatású kézműipari rendeltetés is elhelyezhetŐ'
(3) Az építési Övezetek területén ÖnállÓ gyermekintézmény nem helyezhetö el.
(4) pc építési övezetekben legfeljebb 100 m2 szinttertiletÚ helyi lakosság ellátását szolgáll
kereskedelmi építmény helyezhető el'
(5) A Vi_2/3 és aVi-2l4jelĹi építési övezetek terÜletén laklrendeltetés is elhelyezhető.

32.s (1) A szabályozási tervlap javaslatától eltérő telekalakítás, Vagy a jelÖlt telkek
összevonásának elmaradása esetén, a kialakított telkeken aszabályozási tervlapon jelÖlt építési helyen
belül:
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a) az oldalkert legkisebb mélysége az övezetben meghatározott legnagyobb
épÜletmagasság fele,
b) a hátsikert legkisebb mélysége az épület hátslkertre nézo tényleges
épületmagassága, de minimum 6 méter

kell, hogy legyen.
(2) Azépítési övezetek területén az 1,5 m2lm2 szintteľületi mutatÓn (az általános és parkolásra fordíthatÓ
szintterületi mutatÓ osszegén) felül a közhasználat céljára átadott minden 150 m2 terület után
megállapodásesetén0"01 m2im2szintteruletimutatltobbletlétesíthető,delegfeljebb0,2m2lm2többlet
szintterÜleti kedvezmény adható a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott legnagyobb általános
szintterületi mutatihoz képest.
(3) Sport és kulturális rendeltetés kivételével a rendeltetésszerű használatához tartozi normatív
parkolÓhelyek felszínen elhelyezett aránya nem haladhatja meg az 5Io/o-ot.
(4) A,zépítési Övezetekre vonatkozÓ szabályozási határértékeketaz 2. melléklet 3' pontja tarźalmazza.

33. s (1) A Ripka Ferenc utcával határos vi-2l3 és aYi-Zlĺ épĺtési övezetei területén új épulet
építésének feltétele, hogy a közlekedési rendszernek legalább az alábbiaknak kell megfelelnie az új

épÜ let használatbavételekor:
a) a közosségi közlekedés biztosítása a várhati utasforgalmi igényeknek megfelelő
teljesítő képességgel, a tervezett épĹllet telke és a megállóhely közÖtt mért legfeljebb
300 m-es gyaloglási távolsággal,
b) az Ángel Sanz Briz Út Auchan äruházi csomlpontjának bővÍtése a várható
gépjármÜ forgalmi igényeknek megfelelően, jelzőlámpás forgalomirányĺtással, a
Zähony utcai csomÓpontig 2x2 sávos keresztmetszettel, és
c) az egyes építési telkek megkÖzelítését biztosítÓ gyiijtő és kiszolgálÓ utak
megléte'

(2J 
^va-2t2 

építési ovezet terÜletén új épÜlet építésének feltétele, hogy a közlekedési rendszernek
legalább az alábbiaknak kell megfelelnie az új épÜlet használatbavételekor:

a) a kozösségi kozlekedés biztosítása a várhatÓ utasforgalmi igényeknek megfelelő
teljesĺtŐ képességgel, amelybe a hajr közlekedés szabad utasszállítl kapacitása is
beleszámíthatl, a tervezett épület telke és a megállÓhely között mért legfeljebb 300
m-es gyaloglási távolsággal,
b) a Gäzgyár utca_PÓk utca közott forgalmi kapcsolat a Nánási utca vonalátll
nyugatra, és
c) az övezettel határos gyĹijtó utak megléte.

(3) A Gázgyár utcával határos vi-2l3 építési ovezet teljes területén rij ép{ĺlet épĺtésének feltétele, hogy
a közlekedési rendszernek legalább az alábbiaknak kell megfelelnie új épÜlet használatbavételekor:

a) a kÖzösségi közlekedés biztosítása a várhatÓ utasforgalmi igényeknek megfelelő
teljesítő képességgel, melybe a vasúti kÖzlekedés szabad utasszállító kapacitása is
beleszámĺthatÓ, a tervezett épÜlet telke és a megállÓhely kÖzött mért legfeljebb 300
m-es gyaloglási távolsággal,
b) a Gázgyár utca autlbusz és gyalogos forgalom viselésére alkalmas
keresztmetszetĹi átépĺtése, és
c) az egyes építésitelkek megkÖzelĺtését biztosÍtl gyĹijto és kiszolgálÓ utak
megléte.

(4) A Vi_2/6 épĺtési Övezet teljes terÍlletén új éptjlet építésének feltétele, hogy a közlekedési
rendszernek legalább az alábbiaknak kell megfelelnie az új épÜlet használatbavételekor:

a) a kozösségi kÖzlekedés biztosĺtása a várhati utasforgalmi igényeknek megfelelő
teljesítő képességgel, melybe a vasÚti és hajó közlekedés szabad utasszállító
kapacitása is beleszámíthati, a tervezett épület telke és a megálllhely kozött mért
legfeljebb 300 m-es gyaloglási távolsággal,
b) kerékpárút és gyalogos sétány építése a Hamvas Béla sétány vona|ában - a
19333/50 és a 19333/53 hrsz'-Ú kozterületen - a meglévő szakasz vége és a Gázgyár
utca kÖzött, és
c) az egyes épĺtési telkek megközelÍtését biztosítÓ gyűjtö és kiszolgálÓ utak
megléte.
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24.

Xl!. Fejezet
Különleges területek

Nagykiteľjedésű rekreációs és sza bad i dős teľü tetek az obudai_sziget
területén (K-Rek/4' K-Rek/5' K-Rek/6)

34.s (1) A K_Rek/a jelĹĺ építési Övezet teruletén kizárólag sziget kozhasználatát támogati
tájékoztatás, kiszolgálás és vendéglátás rendeltetések helyezhetŐ el'
(2) A K-ReU4 jelű építési övezet tertiletén kÖzhasználat elŐl elzárt területet kialakítani nem lehet, a
terÜletek nem kerĺthetők el.
(3) A K_ReU5 jelű építési övezet területén

a) oktatási
b) kulturális, közösségi_szlrakoztatl
c) szállás,
d) szolgáltatás,
e) vendéglátás és
f) sport

rendeltetés helyezhető el'
(4) A K-Rek/6 jelű épÍtési övezet idegenforgalom, szabadidŐ_eltÖltés, sportolás és rekreácĺl
rendeltetést magába foglaló épületek elhelyezésére szolgál, melynek terÜletén:

a) szállás,
b) sport,
c) vendéglátó és
d) kultuľális, kÖzösségi_szirakoztatÓ

rendeltetés helyezhető el.

35. s (1) Az lbudai-sziget terÜletén társasüdĹllő nem létesíthető.
(2) Az Óbudai-sziget természetes terepfelÜletét az építési helyen kívÜl, tereprendezéssel megváltoztatni
nem szabad.
(3) KÖzcsatorna hiányában Új épület nem helyezhető el, meglévŐ épület rendeltetésköre nem bővíthető,
illetőleg a meglévő rendeltetésiegységek száma nem novelheto.
(4) A K_Rek/6 jelű épĺtési Övezet terÜletén:

a) Ú1 epulet épĺtésénél vagy meglévő épület bóvítésénél az épület Dunával
párhuzamos homlokzati hossza nem haladhatja meg a 25 métert. 40 méternél nagyobb
telekszélesség esetén megengedett a Dunával párhuzamos épÜlettömegek nyaktagos
összekötése oly módon, hogy azok tomegÜkben jellemzően önállÓ épületegységek
hatását keltsék, amennyiben kozöttĹjk legalább 6,0 méteres távolság biztosÍtott.
b) A Dunára merőleges épülethossz nem lehet nagyobb 50 méternél'
c) Egy épület egybefüggoen beépĺtett területe nem haladhatja meg az 1000 m2-t,
sem a telek beépíthető terĹjletének75%-át, kivétel sportépítmény, rekreáciit szolgálÓ
közÖsség i építmény esetén.
d) A telken a tíz egységes, Vagy annál nagyobb szállás rendeltetés létesítése esetén
kötelezŐ módon létesíteni kell:

da) 24 órás portaszolgálat számáľa önálló helyiségcsoportot,
db) kÖzösségihelyiséget legalább 100 m2 nettl alaptertjlettelaz Üdülőegységek
számához igazított illemhelyekkel,
dc) legalább egy testedzésre, sportolásra alkalmas teľÜletrészt.

e) A területen új épÜlet terepszint felett, kizárilag lábakon állÓ mÓdon helyezhető el
Úgy, hogy az épÜlet legalsÓ padlrszintjét 1,30 m-rel a mértékadl árvÍzszĺnt felett kell
kialakítani.

(5) Az építési övezetekre vonatkozÓ szabályozási határértékeket az 2' melléklet 4. pontjatartalmazza.
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25. Nagykiterjedésű és rekreációs terül et az Ú1Iaxi-ralĺpart tertiletén
(K-Rek/7)

36. s () Az építési ovezet a sport és az ahhoz kapcsolldÓ szabadidŐ-eltÖltés rendeltetések
elhelyezésére szolgáll terü let.
(2) pr építési övezet területén elsősorban sportépítmények helyezhetők el, ahozzátartozó kiegészítő
rendeltetésij egyéb épÜletekkel. Az övezet terÜletén legfeljebb 50 férőhelyes szállásépület építhető'
kizárilag a sportesemények és sportoktatás igényeinek kielégítése céljára.
(3) A telken belüli parkolás felszíni vagy terepszint alatti parkollban is biztosĺthatÓ.
() Az építésiövezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 2. melléklet 4. pontjatartalmazza.

HARMADIK RÉsz
Beépítésre nem szánt területek övezetei

Xlll. Fejezet
Zöldterületek

26. Városi paľk területe (zvp)

37.s (1) A városi park Övezete jellemzŐen novényzettel fedett közterÜlet, amely elsósorban
a rekreácils igények kielégítését, és a te|epülés klimatikus viszonyainak megörzését, javĺtását'
ökológiai rendszerének védelmét szolgálja'
(2) Prz 1. meltékteten jelölt ,,Megórzendő karakterĹĺ parkterület''-en csak pihenőkertet, díszkertet lehet
létesíteni.
(3) A futÓkör környezetében annak használatát zavarl létesítmény nem telepíthetŐ.

(4) pc 1. mellékleten jelÖlt,,A'' jelű kozhasználat elól állandÓan elzárhatl terĺileten

a) kizárilag a park fenntartásával kapcsolatos rendeltetések és kerti tárolÓk
létesíthetŐk, és
b) legalább 15%-än zöldfelületet kell biztosítani.

(5) Két rendezvény között annyi időt kell biztosítani, hogy a zöldfelillet helyreállítása és regenerálÓdása
biztosíthatl legyen.
(6) Az 1. meltékteten jelölt ,,KP'' jelŰ ''ÉpÜlet elhelyezésére kijelÖlt hely beépítésre nem szánt terÜleten''

kĺvül az ovezet területén |egfeljebb továbbĺ három komfort pont helyezhető el'

(7) P,z Övezetre vonatkozÓ szabályozási határértékeket a 2. melléklet 5. pontja határozza meg.

27. Közparkok tertilete (ZkplKp' Kt-Zkp)

38. s () Pr övezetekbe az 1 hektárnál nagyobb rekreácĺÓs, illetve kultúrtörténetijelentőségű
zo ldfelü letek tartoznak.
(2) Arz ovezetek pihenő, játszr és sport rendeltetést tartalmazl közpark létesítésére szolgálnak.

(3) Az övezetek teruletén

a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b) pihenést, testedzést szolgáll épÜletnek nem minősül<1 építmények,
c) ismeretterjesztés épÜletnek nem minősiilő építményei,
d) terület fenntartásához szÍjkséges építmények,
e) nyilvános illemhelyek, és
0 parkolás építményei

helyezhetŐk el'
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(a) A ZkplKözmíi jelű övezetben kizárllag ivlvíz szolgáltatási tevékenységgel és energiaellátással
ÖsszefüggŐ rendeltetések helyezhetők el'
(5) Az övezet terÜletén az 1. meltékteŕen jelölt ,,KP'' jelij ''Épület elhelyezésére kijelÖlt hely beépítésre
nem szánt területen'' kívül is elhelyezhető komfort pont.

(6) Az övezetekre vonatkozl szabályozási határértékeket a 2. melléklet 5. pontja határozza meg'

28. Közkertek terĹilete (ZkplKk-l, ZkplKk-2' Kt-zkk)

39. s () Pęövezetekbe az 1 ha-nál kisebb alapterÜletű vagy 80 méternél kisebb oldalméretĹl
rekreácils zöldterü letek tartoznak.
(2) Pr övezetek pihenő, játszÓ és sport rendeltetést tartalmazÓ közkertek létesítésére szolgálnak.
(3) Az ovezetek terÜletén

a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület,
b) pihenést, testedzést szolgáli épületnek nem minősülő építmények,
c) ismeretterjesztés épületnek nem minősiilő építményei,
d) a terulet fenntartásához szÜkséges építmények,
e) nyilvános illemhelyek, és
0 parkolás építményei

helyezhetŐk el.

() Az ovezetekre vonatkozl szabáĺyozási határértékeket a 2' melléklet 5. pontja határozza meg.

XlV. Fejezet
Eľdőterületek

29. KöĄőléti erdőterület (Ek)

40. s () AzÖvezetbe az Óbudai-sziget értékes élővilággal rendelkezŐ, jellemzŐen védelemre
érdemes erdoteruletei tartoznak.
(2) A,z Övezet területén

a) szabadidó eltÖltést, pihenést, testedzést szolgáló építmények,
b) ismeretterjesztés építményei,
c) a terület fenntartásához szukséges építmények

helyezhetők el.

(3) Az ovezetre vonatkozó szabályozási határértékeket a 2. melléklet 6. pontja határozza meg.

XV. Fejezet
Közlekedésl terÜletek

30. l. rendíi főutak tertilete (KÖu-2)

41.s () p'z Övezet az l. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomÓpontjainak,
mĹitárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolÓk, kerékpáros és gyalogos
ĺnfrastruktÚra elemek, közmű és hírkÖzlésĺépítmények, zÖĺdfelületĺelemek elhelyezésére szolgál'
(2) Fz Övezet terÜletén épület nem helyezhető el.
(3) Az övezet területén

a) parkolÓ csak szervizútról megközelíthetően valisítható meg,

b) Új autÓbusz-megállóhely csak autÓbuszöbÖlben létesíthető,

c) kerékpáros infrastruktúra csak Önálllan kerékpárútként létesíthető, és
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d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a
közúti gépjármĹĺforgalom'

3í. lt. rendű főutak területe (Kou-3)

42.s () prz övezet a ll' rendĹĺ főÚtvonalak, ezek szerviz útjainak, csomÓpontjainak,
műtárgyainak, továbbá parkollk, kÖzÚti-vasúti (villamos) pályák, kerékpáros és gyalogos infrastľuktúra
elemek, kikötői létesĺtmények parti elemeinek, mindezek csapadékvíz elvezető rendszereinek' kÖzmŰ
és hírközlési építmények, zoldfeli.lleti elemek elhelyezésére szolgál.
(2) Pz övezet terÜletén épület nem helyezhetó el.
(3) Az Övezet területén

a) parkoll csak szervizÚtrrl megközelĺthetően valÓsíthatl meg,
b) Új autrbusz-megállÓhely csak autlbuszöbölben létesíthetŐ,
c) kerékpáros infrastruktÚra csak onálllan, kerékpárútként létesíthető, és
d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a
közÚti gépjármĹĺforgalom.

(4) A Szépvölgyĺ rit és a Slachta Margit rakpart közott a HÉv vágányok szintbeni keresztezésével
gépjármĺi forgalomra szolgáll csomlponti kapcsolat nem alakíthatr ki.

32. Keľületl jelentőségű közutak teľi.ilete (Kt_Kk)

43.s () pę övezet a telepulésszerkezetijelentőségű gyĹ]jtő utak kozé nem tartozÓ, forgalmi
szerepet betöltő gyíijtő és a kiszolgáb (lakÓ) utak, ezek csomlpontjainak, mŰtárgyainak, csapadékvĺz
elvezető rendszerének, valamint parkolÓk, kerékpáros és gyalogos infrastruktÚra elemek, közmű és
hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
(2) A forgalmi szerepet betöltŐ gyűjtő utakat a 3. melléklettartalmazza'
(3) A kiszolgálÓ utak egy része vagy egésze lakó-pihenŐ Övezetként vagy koľlátozott sebességŰ
ovezetként is kialakíthatÓ.

(4) Aa Övezet területén épĹilet nem helyezhető el'

33. onálló gyalogos utak terÜlete (Kt_Kgy)

44's (1) Az Övezet terÜlete árvízvédelmi létesítmények, önállÓ gyalogos és kerékpáros
infrastruktÚra elemek, ezek műtárgyainak, csapadékvíz elvezetl rendszerének, valamint zöldfelÜleti,
közmű és hírközlési építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Fę.övezet terÜletén a vonatkozl jogszabályok szerinti gépjárműforgalom csak az árvÍzvédelmi
funkcilval kapcsolatosan megengedett.
(3) Az övezet teruletén épĹilet nem helyezhető el'

34. Kötöttpályás közlekedési létesĺtmények teľĹilete (Kök)

45.s () PE ÖVezet kizárÓlag az országos vasúti hälőzat vonalainak, megállÓĺnak és
állomásainak, mŰtárgyainak, Ĺizemi épületeinek, csapadékv]z elvezető rendszerének, valamint közÚti
közlekedés pályái, parkollk, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, kÖzmű és hírkÖzlési
építmények, zoldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
(2) pe lvezet terÜłetén a közlekedést kiszolgáló épületek elhelyezhetók.
(3) A övezetre vonatkoző szabályozási határéńékeket az 2' melléklet 7. pontja tartalmazza.
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XV!. Fejezet
Vízgazdál kodási teriiletek

35. Folyőviz medľe és partja (Vf)

46. s () Aę övezet területét közhasználat elől elzárni, lekerÍteni nem lehet.

(2} Az Övezet terÜletén kioszk kizárllag az 1. metlékteŕen, jelÖlt,,V'' jelĹi ,,Épület elhelyezésére kijelölt
hely beépítésľe nem szánt területen'' létesíthető' kizárólag vendéglátás rendeltetés céljára, legfeljebb
2OO m2 bruttl alapterülettel, mely elhelyezése esetén legalább egy közhasználatú nyilvános illemhely
is létesítendö.
(3) Burkolt vendéglátlterasz kizárllag az 1. mellékleten jelölt,,V'' jelű építési helyeken létesített
vendéglátÓhelyek környezetében, legfeljebb 500 m2 alapterülettel létesĺthető, amennyiben nem
akadályozza a terijlet kerékpáros és gyalogos kÖzlekedését a (6) bekezdés figyelembevételével,
továbbá az áwizvédelmi mű fenntartását.

öľöolx nÉsz
Zárő ĺendelkezések

47.s Ez a rendelet a kihirdetése napját kÖvető 30. napon lép hatályba. Kihirdetése a
Pol gármesteri H ivatal h irdetőtábláján vall kif Ü g gesztéssel tÖrtén i k'

\'ů'''i'1ĺ

lázs
%ĺga
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1. melléklet a 6/2019. (ll. B') onkormányzati rendelethez
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1. Klsvárosias lakótertiIet (Lk-2)

2. Mellékközpont teriilete (Vt-M)

3. lntézményi teriiletek (Vi-z)

* 40 %o kizárolag spoĺt esetén
n* 21 ,0 m kizárólag sport rendelteŕés eseŕén
*** 35o/o kizárólag spoń rendeltetés esetén

4. Különleges teľüIetek (K-Rek)

5. Zöldteľtiletek területek

2. melléklet a 6/2019' (ll. 8.) Önkormányzatirendelethez

szinttorĺilgti mutató
mggeng6détt lognagyobb

móřtóké
í m2/íŕt

Epuretmaga3aág
(m)

Parkolásra
fordítható

Megengsdett
legnagyobb
b6ópltotbóg

mértékô
{%)

LegkiBebb Legnagyobb

zoldÍoĺÜlot
légkisgbb
mórtóké

(%)

Torepszint
alatti

b6ópĺtó3
lôgnagyobb

méńéke
(%) Általánog

Epttrsi
övez6t
jsle

Kialakĺtható
logkisebb

telék toÍülot
(mt)

Beópĺtósl
mód

3,5 7,5 50 40 0,6 0,4Lk-2 5000 szabadonálló 25

megénggdgtt légnagyobb
mértéko
ĺ mŹlm2 l

EpÜlotmagas3ag
(m)

Téŕgpszlnt
álettl

b0épĺté8
lognagyobb

mórtóks
l"t"l Álta|ános PaÍkoláBÍa

foÍdltható

Klalakítható
loqklsébb

telok terület
(mt)

Beéplté8l
mód

Mogongedott
legnagyobb
beépĺtott3óg

méÍtéka
(ohl

Lsgki6obb Lognagyobb

zöldfel0ĺet
legkisebb
mértéko

(oÁ)

Eplté8i
övázäf
jele

1,080 12,0 't9,0 10 100 3,5Vt.M 800 szabadonálló

szinttéruleti mutatÓ
msgongsdett

legnagyobb mértóke
l ń'Im'I

Eptlletmagasaag
(m)

lYol

lsgnagyobb
mértéke

Teľgpazlnt
alattl

beépítés

Áralänos PaÍkoláEra
fordĺtható

Bgépĺtr8i
mód

Megengěd6tt
l6gnagyobb
bgópítottsóg

móńékg
(%)

Legkisobb kgnagyobb

magasság
(m)

Lognagyobb
homlokzat-

(o/" I

zöldfolület
logklsobb
méřtéke

Epĺtó9i
öYezet

jelo légkisobb
t6lok

Klalakĺt-
ható

térüĺ6t
(m')

1,0 0,54,5 11,0 35 50vi-ztl 6000 szabadonálll 35

14,0 18,0 50 45 1,3 0,5va-zt2 10000 szabadonálló 30 6,0

45 2,0 0,535 11,0 21,0 21,0 50vi-2t3 3000 szabadonálló

1,2 0,535 6,0 11,0 13,0 50 90vi-zt4 4000 szabadonálló

0,5'1 1,0 13,0 50 45 0,8vi-zt5 10000 szabadonálló 25 4,5

40** 45 2,0 0,510000 szabadonálló 35* 11,0 18,0**vi-2t6

Epuletmagas5ág
(m)

szintterületi mutató
megengsdett legnagyobb

méńéke
í m2/m2l

zöldtelület
legklsebb
méńéke

(%)

Teľepszint
alattl

beópĺtó3
legnagyobb

mártéke
{%) Általánoa Parkolá6řa

foÍdÍtható

Kialaklthatf
legkisebb

telek tgÍlllet
(m2)

Eeépltési
mód

Megengedett
legnagyobb
béépĺtett3ég

méńáko
(%)

Logkissbb Legnagyobb

Epĺté8i
övezét
jélé

0,2 0,3520 4,5 5,0 60 20K-Rek/4 4000 szabadonálló

0,354,5 8,0 50 35 0,5K-Rek/5 2000 szabadonálló 30

9,5 60 20 0,4 0''ĺ520000 szabadonálló 20 4,5K-ReU6

20 0,5 0,220 3,5 7 5 40K-Rek/7 7000 szabadonálló

szintten'iletl mutatÔ
megengedeü lggnagyobb

méńéke
ĺ m2lm2l

EpUletmagassag
(m)

PaÍkolá3ra
fordÍthatóLegnagyobb

zóldÍelÜlot
logkiBebb
mértéke

(%)

TérepBzĺnt
alatti

beópĺtés
lsgnagyobb

mórtóke
{%) Általános

Epĺt68l
övozot
iele

Kialakĺtható
légkl8sbb

telék ter{llet
(m2)

Beópĺtégi
mód

Megongodett
lognagyobb
beépĺtottség

mértékg
(%)

Legkbebb
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3 I 70 0 0,06 0,0zvp 150000 szabadonálló

0 0,03 0,0ZkptKp 10000 szabadonálló 3 4,5 70

'10000 szabadonálló 3 4,5 70 0 0,03 0,0Kt-Zkp

b 30* 50 0,5 0,0ZkplKözmű 2000 szabadonálló 50*

60 0 0,03 0,0ZkplKk-1 1500 szabadonálló 3 4,5

0,0ZkplKk-2 1500 szabadonállo 3 4,5 50* 0 0,03

3 4,5 60 0 0,03 0,0Kr-zkk 1500 szabadonálló
* A ... számú eltérési engedély alapján.

6. Eľdőteľületteľületek

7. Közlekedési teri,iletek

szinttertlleti mutató
mgggngôdett legnagyobb

méŕtóko
í m2'm2 l

Epuletmagasság
(m)

Parkolá6ra
fordítható

Epĺtési
aivezst
jole

Kialakĺthatr
legkisobb

tslsk tsrillet
(m2)

Beéplté3i
mód

Megengedett
legnagyobb
bgópĺt6tt8óg

méńéke
(o/o I

Logklsobb Legnagyobb

ZÖldtelület
légkisebb
méŕtéké

(%)

I erepszrnt
ałatti

beépĺtó8
lognagyobb

mértéke
1,,/" I Áltatános

EK 2000 szabadonálló 1 4,5 1

szlnttoÍllleti mutató
mogongsd6tt legnagyobb

mértéke
I m2/m2l

Epülotmaga38äg
(m)

EpĺtÓ9|
övEzgt

jele

KĺalaklthatÓ
ĺg9kĺsobb

tglek teÍĺlĺet
(mt)

EeépIté3|
mód

Mogengsd6tt
legnagyobb
beópĺtetbég

mórtéke
(%)

Legkis6bb Lsgnagyobb

Z{'lđÍelĺllet
legklsebb
móńóko

(olo)

Teropszlnt
alatti

beópĺtó8
légnagyobb

mértékg
lolo I Áftalános PaÍkolá3n

foÍdĺtható

5 7KÖk szabadonálló

Ż0



1 1. melléklet szerinti 'ĺ. számú utca

2 1. melléklet szerinti 2. számú utca

3 1' melléklet szerinti 3' számú utca

4 Árpád fejedelem Útja

Forgalmi szerepet betöltő gyűjtő utak

3. melléklet a 6/2019. (ll' 8.) Önkormányzati rendelethez

2L



4. melléklet a 6/2019. (ll. 8') onkormányzati rendelethez

Az építmények, önálll rendeltetési egységek, terĹiletek rendeltetésszerű használathoz szükséges'
elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítása

NormaFunkcil
A B cs.sz. Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosĺtani az A-D

oszĺop szerĺnti mennyĺség után:
I1 11 ]akás és üdülő önálló rendeltetési egység után

20 20 12,52.a kereskedelmi, szolgáltatl önállÓ rendeltetési egység 'ĺ00 m2

bruttl szintterÜletiq minden meqkezdett m2-e után
40 40 252.b.1) kereskedelmi, szolgáltatl önálli rendeltetési egység 100 -

í000 m2 bruttÓ szintterület kozötti területének minden
meqkezdett m2-e után

2040 402.c.1) kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 1000 m2

brutti szintterület feletti területének minden megkezdett m2-e
után

2 2 2szállás jellegű önálll rendeltetési egység (kivéve
hajléktalanszálll és idősek otthona, diákszálló, diákotthon)
vendéoszobáia után

3.

10 10'ĺ04.a. f(r- és gyűjtő Út melletti építmény funkciÓváltásával,
bővítésével létrejövŐ, Vagy újonnan épulő létĘövő
vendéglátÓ önálll rendeltetési egység minden megkezdett
m2 foqyasztÓtere után

10 10 104.b. kiszolgáló út melĺetti építmény funkciÓváltásával, bóvítésével
létrejövő, vagy Újonnan épülő vendéglátó onállÓ rendeltetési
eovséq minden meqkezdett m2 foqvasztltere után

40 40 205 bölcsőde, alap- és középfokÚ nevelési, oktatási önálll
rendeltetési egység minden megkezdett m2 nettl alapterülete
és/vaqy tanterme után

40 25 20felsőfokt] nevelési, oktatási és kutatási onálll rendeltetési
egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden
meokezdett m2 nettl alapterÜlete után

6

10 6,5 6,57 kuĺturális és közösségĺ szÓrakoztatÓ ÖnállÓ rendeltetési
egység - egyházi kozpont kivételével, ahol a férőhelyszám
értelmezhető - minden férőhelye után

65100 658. kulturális és közösségi szÓrakoztatl Önállr rendeltetési
egység - ahol a féróhelyszám nem éńelmezhető minden
meqkezdett m2 nettl alapterÜlete után

10 10 í09.a. lelátÓva l nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló
önállr rendeltetési egységek minden férőhelye után

3030 30g.b. lelátlval rendelkezó sportolás strandolás célját szolgálÓ
önálli rendeltetési eqvséqek minden férŐhelye után

20 20 2010 igazgatási, nem fekvöbeteg-elláti egészségügyi
rendeltetési egységek minden megkezdett 62

ÖnállÓ
nettÓ

alapterülete után
48 411 fekvőbeteg-ellátÓ egészségügyi önálll rendeltetési egység

minden beteqáqya után
200 400 20012 ipari (Üzemi) önállr rendeltetési egység helységeinek minden

meqkezdett m2-e után
1 5001 500 '150013. raktározási Önál|r rendeltetési egység minden megkezdett

m2-e után
14. közforgalmÚ személyközlekedés célját szolgálÓ egységek

esetén nincsen parkolÓ létesĺtési kÖtelezettség
40 40 40í5. iroda és egyéb önálll rendeltetési

megkezdett m2 nettÓ alapterü|ete után
egységek minden

1 0001 000 I 00016 jelentős zöldfelületet igénylő kÖzösségi kulturális önálll
rendeltetési egység és kozhasználatÚ park minden
meqkezdett m2-e után
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20 20 2017 kollégium, diákotthon' diákszálló, idŐsek otthona minden
férőhelve után

18. haj léktalanszálll, szállás jel leg ű Önál ló rendeltetési egység
irodai helyiségeinek minden megkezdett m2 nettl
alapterĺJlete után

40 40 40

e]őírásai figyelembe vételével
A. Szépvölgyi rit _ Árpád hĺd közÖtti tertilet
B. Árpád híd - Aranyhegyi_patak közÖtti terület
c. Óoudai sziget területe

'ĺ) A 253/1997 (Xll'20') Korm. rendelet napi forgalmazl létesítményekre vonatkozÓ
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5. melléklet a 6/2019. (ll. 8.) önkormányzati rendelethez

rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő kerékpárok számánakÉpÍtmények
megállapÍtása

s.sz. Funkció Norma

Minden lakás és ÜdÜlő egység után 1 dbI Lakás, Üdülőegység
Az árusítitér mĺnden megkezdett 150 m2

alapterÜlete után 2 db
2. a. Kereskedelmi egység 0-1000 m2-ig

2. b. Kereskedelmi egység 1000 m2 felett Az árusítÓtér minden megkezdett 500 m2
alapterülete után 2 db
Minden megkezdett 15 vendégszoba
eovséoe után 2 db

3 Szálláshely szolgáltató egység

4 VendéglátÓ egység A fogyasztltér minden megkezdett 75 m2
alapteriilete után 2 db
A fog|alkoztatl és/vagy tanterem 50 m2

ala pterü lete utánl2 kerékpár
5 Alsó- és középfokú nevelési- oktatási egység

6 FelsőfokÚ oktatási egység oktatási és kutatásĺ
alapterÜlete után 2 db

helyiségek 50 62

Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db7 Egyéb közÖsségi szirakoztatÓ kulturális
egység (színhäz, bábszinház, filmszínház
stb.)

A kiállítrtér Vagy kutatótér minden
megkezdett 500 m2 alapterülete után 5 db' de
leofeĺiebb 50 db

B Egyéb mŰvelődési egység (múzeum,
művészeti galéria, levéltár stb.)

I Sportolás, strand célját szolgáló egység Minden megkezdett 20 férŐhelye után 2 db

Az iroda- Vagy ellátó terÜlet minden
meokezdett 100 m2 alapterülete után'ĺ db

10 lgazgatási, ellátl, szolgáltatl,
fekvŐbeteq-ellátl eqyséq

nem

11 Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelŐ egység Minden megkezdett 50 ágy után 1 db

12 lpari egység Minden megkezdett 10 munkahely után 'ĺ db

A raktárterület minden megkezdett 10.000 m2
alapterülete után 1 db

13 Raktározási, logisztikai egység
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