Önkoľmányzat Képviselőtestületének
Budapest Főváľos III. Keľĺilet, ibuda_Bélĺĺsmegyeľ
22 l20t8, CvI. 2ó.)'

iinkoľmányzati ľendelete

Óbuda_ľolaĹsmegyeľ telepĺilésképénekvédelméľőlszőiól3612017. (Ix. 29.) tinkoľm ányzati
ľendelet módosításáľól
Budapest Főváľos III. kerület, ibuda-gekĺsmegyeľ Önkoľmányzat Képviselő-testülete a telepi'iléskép
védelméľőlszőlő 2016. évi LXXIV. törvény 12.s (2) bekezdésébenkapott fę|hatalmazts alapjźn, a

Magyaľország helyi önkormányzatairól szóló 20IL évi clxxxx. törvény 23'$(5) bekezdés 5.
pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXxtV. törvény 2,s (2) bekezdésébenés az épített
környezet alakitásáről és védelméľőlszóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. $ (2)-(3) bekezdésében
meghatározott feladatköľében eljéma ouuaa_Bemsmegyeľ településképénekvédelméľőlszóló
3612017. (IX. 29.) önkoľmányzati rendelet módosításaľól a következőket rendeli el:

1.S

Óbuda-nekásmegyeľ településképénekvédelméľőlszóló 3612017, (IX. 29.)
önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Tkľ') 1. $ (5) bekezdése a következő l)_m)
alponttal egészül ki:
t(5) A ľendeĺetmellékletei a következők:J
,,l) 12. melléklet Ktitelezően alka|mazaĺďó keľítéstípusaGázgyár részteľület
hagyományos lakóegyiittesek tęrületén
m) 13' melléklet Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, ezért nem telepí-thető
növényfajok listája"

2.S

A Tkľ. 6.

3.$

$ (2) bekezdésę helyébe az altlbbi ľendelkezéslép:

A keľtileti védętt éľtékekrendeltetéstől

ęltéľő hasznźůataesętén az épitmény
közcélú haszntůatát kell előnyben ľészesíteni.''
,,(2)

A Tkr. a

,,73lA.

11. alcímet megelőzően

$

a következő

13/A. $-sal egésziil ki:

Kioszkok, vendéglátó teľaszok, valamint

az

egyéb köztfugyak

anyaghaszntůatálban, a míĺanyagszerkezetek, színęzetlen alumínium femszeľkezetek
nem alkalmazhatók. Nem alkalmazhatóktovźłbbáa pavilonok homlokzatfelületeinek
és kiľakatszekrényeinek szerkęzetí és feltiletkép zésénél_beleértve a kiľakatľendezés

felüľetképző eszközeit is

4.$

- a ľikítoszínek.''

A Tkľ. 15. $ b) pontja helyébe aza|ábbi ľendelkezéslép:
tl5. s A 2. mellékleten lehatórolt obudai-sziget területen a területi építészetielőĺrás
célja, hogl a KESZ a szabályozás eszkozľendszeľévelbiztosítsa a volt hajógyłóľi
teľĺileten kialakult beépítésistruktliľát, az épüĺetektöľténeti szempontbóI

hagłomónyos telepítését.Ennek éľdekébenJ
,,b) az időszakosan' rendezvény idejére elhelyezett építményekkivételévęlaz épu|et

vaw építménylegmagasabb pontja nem

haladhatja męg

koľonamagasságát, és legfeljebb a 18,0 méteľt.''

s.s

a

köľnyező fak

A Tkľ. 16. $ (1) bekezdése a k<jvetkező e) ponttal egészül ki:
tl6. s (I) A keriilet meghatóľozó területeĘ

,,e) Azutcai homlokzatongaľázssoľ csak akkoľ helyezhető el, ha a gaľázskapuk összszélessége nem haladja megazépület utcai homlokzatszélességénekegyhatmadtú."

l elfogadva: 2018. június22
1

6.$

A Tkľ. 18'

7.S

A Tkľ.20. $-a akijvetkezo (13)-(14) bekezdéssel egészül ki:
,,(I3) Az utcai homlokzatoĺ elhelyezett garázskapuk össz-szélessége nem haladja

$ (1) bekezdés ab) alpontjahelyébe alábbi ľendelkezéslép:

tetőzet anyaghasznólatdra vonatkozó kĺjzos szabályok a meghatározó
teľületeken
a) a magastetős épületek tetőhéjalósánáĺ ą következőkben feĺsoroltakon kívijl más
any ag nem alkąlmazható :]
,,ab) cseľépszinu,bamavagy szüľke színű cserép vagy betoncseľép,''

t0 A

épiilet utcai homlokzatszélessé gének egyhaľmadát.
(I4) Gázgyélr ľészteriilet hagyományos lakóeryüttesek teľületén a kerítések csak a 12.
szźłműmelléklete szeľinti (eľedeti) megjelenéssel újÍthatók fel, pótolhatók, vagy
létesíthetők.''

me g az

8.S

A Tkr. 28. $ (6) bekezdés e)-f) pontja helyébe az alćĺbbi rendelkezés lép:
[(6) Klímabeľendezéselhelyezésének szabályai a kozterület felé néző homloluat
esetében:J

,,e) védett értékközteľülettel hatáľos homlokzatán, kĺiltéľiegységgel rendelkező
klímaberendezés csak takartan helyezhető el,

területén, az épület felújítása, hőszigetelése és
színezésénekmegváltoďatźłsa esetén, a ktiltéri klímabeľendezéscsak az épület
homlokzatának egészérevonatkozó színezésiterwel összhangban elkészített,
elhelyezési terv alapjźn hely ezheto e1."

Đ új típusúlakóegyüttesek

e.$

A Tkľ. Ż9. $-a helyébe az a|źhbi ľendelkezéslép:
A keľtváľosi és a hegyvidéki lakótęrtileteken a meghatározó teľületekľe
',(1)
vonatkozó VI-VII. fejezet rendelkezésęin túl a (2)-(6) bekezdésben foglalt előíľásokat
is be kell taľtani.

(2) Keľtvárosi lakóteľületen

a) jellemzően magastetős épület létesíthető,
b) manzárdtęto nem létesíthetö, kivéve, ha a szomszédos környezetben manzárdtetos
kialakítású épületek éůlnak,

c) lapostetős épület akkoľ létesíthető,ha a szomszédos kĺirnyezetben szintén
lapostetős kialakítłísúépiiletek állnak.

Haľsánylejtő kivételével_
a) a lejtőiľányu (rétegvonalra közel merőleges) terepszint feletti épülethossz nem
lehet több 25 méternél,
b) a tejtőiľtnyra merőleges (ľétegvonallal közel párhuzamos) teľepszint felętti
épülethossz nem haladhatja meg a20 métert,
c) magastetős és lapostetős épület egyarźtnt létesíthető,
d) maĺzérđtetőnem létesíthető,
e) magastetőn toľony nem létesíthető.
(4) A (2)_(3) bekezdés nem érinti a meglévő tetőzet helyreállításźú,éúa|akitźtsátvagy
(3) Hegyvidéki lakóterulęten

-

az eľedeti tetőfoľma visszaépítését.

(5) Hegyvidéki és keľtvárosi lakóteľületen az uJ lakóépület fofunkciójához tartoző
helyiségeknek, valamint azok ľendeltetésszeru hasznźńattthoz szükséges gépkocsi
táľoló helyiségnek, helyiségeknek _ az épület tömegén beliil kötelezőenkia|akíNa,
ahhoz taľtós zerkęzettel Szeľvesen kapcsolódva - egységes építészetimegjelentést kell
biztosítaniuk' kivéve, ha a gépkocsi tárolás terepszint alatt, az előírások szęrint a
kerítéssel e gybeép Ítve v agy tálmfalgar énsban me go ldott.
(6) Haľsánylejtő teľületén20 oÁ -nál nagyobb lejtésű tetőkialakítás nem létesíthető.''

10.s

A Tkr' 30. $-a a követkęző (4)bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az épületek jellemzo színe sötét ttrnyalatű nem lehet.''
2

11.S

(1) A Tkľ' 36. $ (3) bekezdés aa) alpontja

helyébe az alétbbi rendelkezés lép:
szabályai ą következők:

(2)

t(3) A tetőzet tömegformólásának
a) a tetőzet formójának kialakításánólJ
,,aa) a magastető hajlásszöge, spoľt funkciójri épület kivételével,36 foknál kisebb
vagy 45 fokánál meredekebb nem lehet,o'
A Tkľ. 36' $ (5) bekezdés a) pontja helyébe az alálbbi ľendelkezés lép:
[ (5) Anyaghaszndlatľą vonatkozó szabólyokJ
,,a) magastető héjalása: hagyományos hódfaľkú vagy egyenes vágású, de nem
hullámos cseľépfedésenkívül _ az épületszerkezetileg indokolt eltérő fedés (eresz,
vźrya,tetőablak stb.) kivételével - más nem alkalmazható"

A Tkľ. 37.

bf) alponttal egészül ki:
következők:
[(2) Az épület tömegfoľmálósának szabólyai ą
b) az épület tömegfoľmálósa sorón]
,,bĐ utcával paľhuzamos, hosszanti telek (fekvő telek) esetén a bb) előírás

12.S

5

Q) bekezdés b) pontja

a követkęző

figyelmen kívül hagyható.''

A Tkľ. 38. $ (4) bekezdés f) pontja helyébe az alálbbi ľendekezés lép:
[@ Az anyaghasznáIat szabólyai a lôvetkezők:J

13.$

,,f) homlokzat szinezésę sortn az általánosan megengedett színezésentúl: bordó,
ľozsdaszínek és eľős őszi színek (mély' kissé élénkszínek) is alkalmazhatók.'o

14.S

(1) A

TkÍ' 39.

,,(1)

(2)

A

$ (1)

bekezdésehelyébe azalábbiľendelkezés lép:

keľület terülętén nem telepíthetőek

a

kormányrendeletben

me ghatźr ozottakon tűl _ a 1 3 . m e l l ékl e t b e n me ghatét ozott növényfaj ok.''
A Tkľ. 39. $_a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Gźlzgyár ľészterületen telepítendő fafajták:

kisleveliĺ hárs
a) a Gźngyáľ volt üzemi területén meglévő fasoľok kiegészítéséľe:
(Tilia coľdata _ Gľeenspiľe)
b) aGázgytr atca menti fasor kiegészítésére:kľímiháľs (Tilia euchlora)
c) a paľti második fasoľ kiegészitésére:platźtn (Platanus x aceľifolia)''

ls.$

A Tkľ. 40. $ (1) bekezdés helyébe aza|éhbi ľendelkezés lép:
,,(l) A tetőkeľtĺ zöldtető két- vagy háromszintes növényzete

méIygaréns vagy más
építményszintfeletti <jľökzĺjld, vagy lombhullató ffis szaľú növényekkel egyaľánt

lehetséges.''

A Tlĺľ.41.

16.$

17.S

$ (7) bekezdése helyébe azalábbi ľendelkezés lép:

Parkolók ftsitźľltnźtl,továbbá a KESZ_ben kötelező fásítással éľintett teriileten
',(7)
nagy lombkoľonát növelő, tulkoros, legalább kétszer iskolázott 14ĺ16 tötzsköľméľettĺ
soľfa minőségű, környezeÍttlto, alleľgén pollent nem teľmelő lombos fa telepítendő.''

(1) A

Tkľ.43. $ (4) bekezdés akövetkező c) ponttal egészül ki:
t@ A (3) bekezdés b) pont szerinti épület esetében a vezeték nélküli elektľonikus

(Ż)

hírközlési építményJ
,oC) egyéb épülethez rögzített módon paľabola antenna kivételével, antenna
elhelyezhető.''
A Tkľ. 43. $ (5) bekezdés b) pontja helyébe az alálbbi ľendelkezés lép:
K5) Az onálĺó - nem mas építményenelhelyezett _ vezeték nélkĺłlielektľonikus
híľközlés i ép ítményönálló s aj ótos ép ítményként]
,'b) fás, eľdős környęzetben elsősoľban közhasznźúatú, kilátásra is alkalmas
ép ítményen, műtáľgyon''
[helyezhető eĺ,J

J

(3) A

Tkr. 43. $ (5) bekezdés c) pontja helyébe az a|élbbi ľendelkezéslép:
vezeték nélküli elektľonikus
[(5) Az Ónáĺló - nem mĺźsépítményenelhelyezett
hírkoz lés i ép ítményönálló s aj ĺźtosépítményként]
,,c) fémszerkezet esetén aszinezése mohazöld vagy antracit lehet, tovétbbát"
[d) keľülendő ą különboző nóvényzetet (fémből készültfa) utánzó oszlop kialakítas.J

-

A Tkľ. 44' $ (1) bekezdése helyébe az alábbi ľendelkezés lép:
,,(1) A felszín feletti közmú-miitárgyak berendezései - beleéľtvekülönĺjsen a
kapcsolószekľéný, trafőt, átemelót és az azokat elhataľoló kerítéseket- csak

18.$

mohazĺĺld,toľtfehérvagy antracit színűrę festhetők, a ttĺzcsapok, a közlekedési lámpa
kapcsolószekľénye' a közvilágltás és a táwezetékek oszlopai kivételével.''

1e.s

(1) A Tkr.46.

(2)

pontjahelyébe azalźhbiľendelkezéslép:
IQ) Ámeneti időszalĺra megengedett ľeklómok a kovetkezők:J
,'a) átfeszített molinó, vagy épületre, építményrekihelyezett transzparenso ľeklám,
mely kizárólag a kerület vagy a fóváľos szempontjából jelentős idegenfoľgalmi-,
tudományos- és kulturális eseményekhez kötötten, ideiglenesen és meghatározott
időľe helyezhető ki, a védett éľtékekľevonatkozó vĺíľosképiszempontok
továbbá''
éľvényesítésével,
A Tkľ. 46. $ (8) bekezdés dd) alpontja helyébe az a|ttbbi rendelkezés lép:
[(8) Reklĺźmos utcabútoľkéntą nem reklámmentes teľületeken a Reklám Koľm'
ľendeletben lehetővé tett minden területfelhasználósi egłségközterületén
elhelyezhető
d) ki)zteľületi infoľmác iós beľendezéskéntJ
,,dd) digitális, mechanikus k<jzéľdękiĺinformációs oszlop (okos váľos)''
$ (5) bekezdés a)

A Tkľ.48. $ (1)-(2) bekezdés helyébe azaláhbirendelkezés lép:
,,(1) A településkép védelme éľdekébenafőépltésztájékoztatást ad

20.$

és a Korm. rend.

szerinti szakmai konzultációt biztosítja a teleptilésképikövetelményekľől és a KÉSz
előíľásaiľól.
(2) A fbépítésziszakmai konzultáció legalább egy alkalommal kötelez o azÉw. sslA'.
$ szeľinti egyszeľu bejelentéshez kötött építésitevékenység esetében, az építésinapló
me gnyitás át me gelőző en."

21.S

(1) A Tkľ. 53. $ (1) bekezdés i) pontja

helyébe azaltłbbi rendelkezés lép:

t(l) A polgáľmesteľ településkepi bejelentési eĘáľást folytat ĺe - ha torvény vagł

koľmónyrendelet masként nem ľendelkezik -:]
,,i) szoboľ, emlékmiĺ'kereszt, emlékjel' antennatoľony, totemoszlop építése,

(Ż)
'l
i

(3)

elhelyezése esetén, ha annak atalapzatéwal együtt méľtmagassága legalább 3,0 méteľ,
legfeljebb 6,0 méteľ,''
A Tkľ. 53. $ (1) bekezdés k) pontjahelyébe azalélbbi ľendelkezéslép:
I(I) A poĺgáľmester teĺepüĺésképibejeĺentésieljdrĺźstfolýat le _ ha tt)ľvényvagł
koľmónyrendelet másként nem ľendelkezik _ :J
,,k) köĺeriileten, vagy magánterület közteľület felől látható részén,előkeľtjében
elhelyezendő kioszk fedett teľasz, fedett kerékpáľtároló építése,a meglévő bővítése
vagy me gváltoztatása esetén,''
A Tkľ. 53. $ (1) bekezdése a kövętkező m) ponttal egészül ki:
,,m) Megfelelőség-igazolással - vagy a 2013. július 1. után gyźlľtottszerkezetek
esetében teljesítménynyilatkozattal - renđelkezó épitményszerkezebj és 15 napnál
tovább, de legfeljebb 180 napig fennálló
ma) ľendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi teto, lelátó, mutatványos,

kęľeskędelmi, valamint ęlőadás tartásźlra szolgáló
szőtakoztatő, veĺđégláúő,

épitmény,

mb) kiállítási vagy elsősegélý nyújtó építmény,
mc) levegővel felfujt vagy feszített fedés (sátorszeľkezet).''
4

22.$

(1) A Tkľ. 55. $ (1) bekezdése a következő

t0

A

đ)ponttal egésziil ki:

településképi kovetelmények teljesítése éľdekeben az építésitevékenységet
folytatóval szemben a polgdľmesteľ településkepi kötelezési eljórastfolytat le]
a IV._XII. fejezetben meghatálrozott településképi követelmények megséľtése''

(2)

',d)
[esetén.J
A Tkľ' 55. $ (6) bekezdés d) pontja helyébe az a|źhbi ľendelkezéslép:
t(6) A településképibírság méľtéke:J
,,d) a telepĺilésképikötelezésben foglaltak végľenem hajtása esetén alkalmanként
da) az 1 . sz. mellékletben felsoľolt keriileti egyedi védelem alatt źůlőépítményesetén
legfeljebb 1.000.000 forint,
db) a 10. $ (1) pontban telepi'iléskópi szempontból meghatáľozó teľĺĺletękközül a da)
pont kivételével:
(a) obuda, Fő tér é;" környezete,
(b) Békásmegyeľ-ofalu,

(c) Hagyományos lakóteľületek
esetén legfeljebb 500'000 forint,
dc) a keľület db) pontban rögzítettteľületein

kívül legfeljebb 200.000 foľint.''

23.S

(1) A Tkr. 1. mellékletének i. pontjajelen ľendelet l. melléklete szerint módosul.
(2) A Tkľ. _ jelen rendelet 2' meĺléklete szęľinti * 12. melléklettel egészül ki'
(3) A Tkľ' - jelen ľęndelet 3. melléklete szerinti _ 13' melléklettel egészül ki.

24.5

(1)
(2)

Jelen ľendel ď 201 8. augusztus l . napjźn (ép hatálýa.

Jęlen rendelęt kihirdetése a Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláján való
kifiiggesztéssel történik.

2s.s

A Tkľ.
1.

Ż.

2. s 22. pontjában a ,'omokozó'' szövegľészhelyébe a ,,homokozó''

5.$

(8) bękezdés f) pontjában és (11) bekezdés e) pontjában az,,épitesůgyi"

J.
4.

szövegľész helyébe az,,épitésigyi és örökségvédelmi''

5.
6.
7.

esetén''
20. $ (1) bekezdésében a,,(2)-(!2)'' szövegľészhelyébe a ,,(Ż)-(I4)"
20' $ (11) bekezdésében a ,,meghatáľozhatő" szövegľész helyébe a ,,kialakítható''
23. $ (4) bekezdés e) pontjában a,,lehetséges'' szövegrész helyébe a o,megengedett''
30' $ (1) bekezdésében a,,(2)-(3)'' szövegľészhelyébe a
',(2)-(4)"
33. $ (2) bekezdés a) pontjában a ,,tetőfelüleť' szövegrész helyébe a,,lapostető''
35. $ (2) bekezdés c) pontjában a,,lehetséges'' szövegrész helyébe a,,megengedett''
26. alcimében a,,fäs száľúnövények'' szövegrész helyébe a,,Növények''
szövegrész helyébe a
39. $ (3) bekezdésében a
''megengedett'o
''lehetséges''
41' $ (9) bekezdésébeĺa ,,2l3-tú'' szövegrész helyébe az ,,7/3'tú"
43. s (1) bekezdésében a,,nélkiili elekĺonikus'' szövegrész helyébe a,,nélküli önálló

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

Ż0.

szövegľész helyébe a
19. $ (4) bekezdésében az
'}lozzźĘźľllźsa
',engedélyéve1''

elęktľonikus''
46. $ (5) bękezdés aa) alpontjában a ,,hőnappal'' szövegľész helyébe a ,ohéttel''
53. $ (4) bekezdésében a,,fogadjď' szövegľész helyébe a ,,bíľál1a"
53. $ (5) bekezdésében a,,d) pontjď' szövegľész helyébe a,,b) pontjď'
54. $ (1) bekezdésébęn a ,aközigazgatélsi hatósági eljáréłsés szolgáitatás általános
sz'abźúyairő| szőlő 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)'' szövegrész
helyébe a ,,az źůta\énosközigazgatási rendtaľtásľól szóló Ż016. évi CL. tciľvény (a
továbbiakban: Akľ.)''
XVI' fejezet címében a ,,településképi''szövegľész helyébe a ,,településkép védelmi''
55. $ (2) bekezdésében,,a közigazgatási hatósági eljźrás és szolgáltatás általános

szabtiyaiľől szőló Ż004. évi CXL. töľvény (a továbbiakban: Ket')'' szovegrész

helyébe az,oAl<t."
5

n.
22.

26.$
1.

2.
J.
4.
5.

6.

7.
8.

55. $ (3) bekezdés d) pontjában, (5)-(6) bekezdésében a,,te1epülésképi'' szövegľész
helyébe a,,településkép védelmi''
9. melléklet 35. pontjában az ,oösszehangolt kialď' szövegrész helyébe az
,,összehangolt kialakítása''
szöveg lép.

Hatá'lyfitveszti a Tkľ.
2. S 54. pontja,

31. $ (3) bekezdés c) pontja,
33. $ (2) bekezdésének a) pontja, (6) bekezdésének b) pontja,
34. $ (4) bekezdése,
35. $ (2) bekezdésének b) és d) pontja, (3) bekezdésének c) pontja, (4) bekezdésének
c) pontja, (5) bekezdésének a)-b) pontja,
36. $ (2) bekezdés bc) alpontjában a ,,melynek utcával páľhuzamos szélessége (a

homlokzati síĘától méľtęlőľelépése)nem lehet nagyobb, mint

a

hosszúház

szélessége'' szövegľész,
43. $ (6) bekezdésében a,,szoborszenĺen kialakított" szövegľész,
46. $ (5) bekezdés ab) alpontjában az ,,I hónapon belül'' szövegľész.
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1.

melléklet a 22l20t8. (W. 26.) łinkoľmĺĺnyzatiľendelethez

[36/20t7' (IX.29.) oľ. t. melléHeteJ
1.

VÉonrr ÉľÜlnlnr,ÉľÍrľĺÉľynr

sziu

MEGNEVEZÉS

HRSZ

HV-001

Jézus Szíve Kápolna _ ,,Filoxéľď'
kápolna

Ż186Ż Bécsi út 411-413

HV-004

LakóépĹilet

14627/r

Dereglye utca

HV-00s

Lakóépület

1,4625/1

Evęzó utca

HV-o19

Pogány toľony

22566lŻ

Kilátó utca

r:ĺI/-021

Iskola

17310

Kiscelli utca78-82

t\r-024

Lakóépület

L46r5l6

Kolosy tér I/a,

HV-025

Lakóépület

14615l7

Kolosy tét llb.

61T96

Lehel utca 16.

Í\ĺ-027 Csillaghegyi Jézus Szíve

CÍM

lla.

1.

plébániatemplom és paľókia

HV-028

Volt Iľgalom háza

17321

San Maľco utca 48-50

HV-030

Idősek otthona

2r736lr

Ulrarutca2.

HV-031

Refoľmátus templom

61067

Vöľösmaľly utca2la.

HV-032

Blső ibudai Általános Iskola

I8729lŻ

Vöľösváľi út 93.

HV-015

Régi malom _|a|<tanyaépületek

1691612, Vörösváľi út 101-105.
16916/3,

Í6916l5

I{V-035

ľefoľmátusegyházgondnok
vil.lt/a, Szátntay Endľe építész

61803

Valéria utca

11

(le1 1-1e13)
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2. melléklet a2212018. (W. 26.) önkoľmányzati ľendelethez

[36/20l7. (IX, 29.) or. 12' melléklete]

KoTELEZinľ łr,rłLMAzAl{Do xBnÍľÉsTÍPUsA GÁzGYÁn nÉszľERiiLET
HAGYoMÁNYos LAKÓEGYÜTTESEK

TERÜLETÉN

łł2!0_zdb

++

J

r

-t-.1
I

R
}ł
tÍ}

ę.

I

Ęą -Lm 11
ŕą

11

-2.30

r

ttą
't 'l

Utcai tęlekh atálton létesÍthető keľítésk<jtelező megjelenési formája.

I

3. melléklet a 22l20l8. (vI. 26.) tinkoľmányzatĺ ľendelethez

[36/20I7. (IX. 29.) oľ. l3. mellékleteJ

TÁJIDEGEN, AGRESszÍvEN GYoMosÍTÓ,

1.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nvłzÍv,EZÉRT NEM TELEpÍľrĺnľiľÖvÉľynłĺor
LISTAJA

kanadai nyár (Populus x canadensis),

bźůványfa(Ailanthus altissima),
fehér epeľ (Moľus alba)
fehér akác (Robinia pseudoacacia)
ezüstfa (Eleagnus angustifolia)
zold juhaľ (Aceľ negundo)

amerikai koľis (Fľaxinus pennsyh anica)
kései meggy (Pmnus serotind)
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
gyalogakác (Amoľpha fruticosá)

10. kisviľágú nebáncsvirág {Impatiens paľvifloľa)
1 1. bíbor nebáncsvirág (Impatiens grandifloľá)

12. japánkeserűfiĺ fajok (Fallopia spp.)
. kaukázus i medvetalp (Heľacleum mantegazzianum)
14. magas aľanyvessző (Solidago gigantea)

1

3

5. kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)
16. selyemkóró (Asclepias syriacd)
1

17. ürömlevelű paĺlagfű (Ambrosia aľtemisiiflorĄ

18. aľany ľibiszke (Ribes auľeum)
19. adventív szőlőfajok (Vitis-hibridek)
20 . v adszo|őfaj ok (Paľthenocissusspp. )

21.
22.
23'
24.

süntök (Echinocystit lobata)
észak- amerikai

o

szir ő zsźlk (Asteľ nov Ĺbe l gi i )

o|asz szerbtövis (Xanthium strumaium subsp. italicum)

amerikai karmazsinbogyó {Pyholacca ameľicana)
Ż5 . kínai karmazsinbo gyó (Pýholacca esculenta)

26. japén komló (Hűmidus japonicus)
27. átoktüske (Cenchrus incertus)
28. tündérhínáľ (<Habomba caľoliniana)
29. kanađaiátokhínáľ (Eiodea canadensis)

0. apľóleveliĺ átokhínáľ/vékonvleveltĺátokhínáľ (Eiodea nuttallii)
3 1 . moszatpáfrányfaj ok (Azolla mexicana. AzoLla fi liculoides)
32. borfa, tengerpaľti sepľűcseľj e (Baccharis halimifolia)
3 3. kaliforniai tündérhínaľ (Cabomba caľoliniana)
3

4. v ízýőciĺlt(Eichhomia cľassipes)
3 5. perzsamedvetalp (Heľacleum persicum)
3 6. kaukálzusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)
3

9

7. Sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowsĘí)
38' hévízigźn|ó (Hydtocotyle ranunculoides)
39. fodľos átokhínáľ (Lagarosiphon majoľ)
3

40. nagyviráąí tőalma (Ludwigia gľandiflora)
4 1 . sáľgaviľátgű tóalma (Ludwigia peploides)

4Ż' sźtrga lápbuzogány (Lysichiton ameľicanus)
43. közönséges sĺillőhínár (Myľiophyllum aquaticum)
44. felęmáslevelű sĹillőhínáľ (Myľiophyllum heteľophvllum)
45. keserĺíhamisüľom (Paľthenium hysteľophorus)
46. öľdögfarok keseľűid (Persicaľia peľfoliata)
47. kudzu nyílgyökér (Púéľaľiamontana)
4 8. aligátoľfrĺ (Alteľnanthera philoxeroides)
49. óriás rebaľbaľa (Gunneľa tinctoľia)
50. tollborzfű (Pennisetum setaceum) Micľostegium vimineum

:l
I

'l
i
l
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