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BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

20/2018. (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  

(ÓBÉSZ) 
 

ÁTFOGÓ ÓBÉSZ MÓDOSÍTÁS 2.0  -  2020. 
 

 

1. AZ ÓBÉSZ MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ INDOKOLÁSA 
 

1.1. A ÓBÉSZ KIDOLGOZÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 

 
Budapest Főváros III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018 júniusában fogadta el az új 
fővárosi szabályozási keretek (TSZT és FRSZ) között kidolgozott új kerületi építési szabályzatát a 
20/2018. (VI.26.) rendeletével, amely a kerület közigazgatási területének többségére vonatkozóan 
lépett hatályba, DÉSZ és DKÉSZ területek, a Római part, az Északi városkapu és térsége, valamint a 
Mocsárosdűlő területe kivételével. Utóbbiakra külön KÉSZ kidolgozása van folyamatban, a DÉSZ és 
DKÉSZ elfogadásra került 2018. év végén a Fővárosi Közgyűlés által. 
A településrendezési tervek elkészítésének kormányrendeletben meghatározott tematikája alapján az 
elfogadást alátámasztó dokumentum a megalapozó vizsgálatot és a javaslati munkarészeket 
(városrendezési program, szakági munkarészek, szabályozási koncepció, magasabb terveknek való 
megfelelés stb.) is tartalmazta. Ezek támasztják alá az ÓBÉSZ jóváhagyott rendeletét és mellékleteit.  
Az ÓBÉSZ eredeti rendeletét három ízben módosították: 

 8/2019. (II.8.) – állami főépítészi eljárásban hibaigazításként, 
 14/2019. (IV.2.) – Szent Margit kórház érdekében történő módosítás 
 22/2019. (VI.24.) első átfogó módosítás – melyet TSZT és FRSZ módosítás előzött meg a 

Fővárosi közgyűlés által –  
 40/2019. (XII.19) - Békásmegyeri rendelőintézet bővítése és pontosítások a rendeletben 

önkormányzati rendeletekkel.  
 
 

1.2. A JELEN MÓDOSÍTÁS CÉLJA ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

 
1.2.1. A módosítás célja  

 az eltelt időszak tapasztalatai alapján indokolt pontosítások átvezetése,  
 a befogadható partneri kérések, kérelmek érvényesítése, 

A módosítások nem járnak TSZT vagy FRSZ módosítási  igénnyel, nincs a beépítési sűrűség igazolására 
sem szükség, mivel szintterületi mutató emelés nem történik, zöldfelületi mutató nem változik.  
 
A Főépítészi Iroda és az Építési Hatósági Osztály észrevételei alapján is több pontosítás került 
átvezetésre. A partnerek által benyújtott kérések egy része a szakmai értékelés után részben 
befogadásra került. TSZT és FRSZ módosítást igénylő partneri észrevétel a jelen eljárásban nem volt 
érvényesíthető.  
 

1.2.2. A dokumentáció tartalma  
Tekintettel az ÓBÉSZ 2018-as elfogadása és módosításai óta eltelt rövid időre, továbbá a módosítások 
jellegére, a jelen módosítási csomag nem igényli sem a megalapozó vizsgálatok aktualizálását, sem az 
alátámasztó munkarészek módosítását, mivel alapvetően jogtechnikai és pontosítási kérdésekben vált 
szükségessé a rendelet módosítása.  
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Az eljárásba bejelentkezett partnerek részéről kiemeltebb helyszínekre vonatkozóan városrendezési 
vagy telepítési tanulmánytervi javaslat is készült, melyek elfogadható javaslatai képezik alapját az adott 
terület módosításának.  
A többi befogadott kérés, javaslat sem indokolta külön terv készítését, a terület ismeretében a kérelem 
megítélhető volt. Az alkalmazás során felmerült önkormányzati és hatósági észrevételek külön 
tanulmány nélkül kezelhetők voltak. 
 

2. A MÓDOSÍTÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

 
2.1. Az ÓBÉSZ MÓDOSÍTÁS JELLEMZŐI  

 
 

2.1.1. Az alkalmazás során felmerülő módosítási igények és a beérkezett észrevételek kezelése a 
módosítás során 

 A Főépítészi Iroda saját észrevételei, javaslatai képezik a módosítás egyik nagy pillérét. 
Ezek  
 általában értelmezési, pontosítási igények, amelyek többsége beépült a 

módosításba, vagy új előírások beiktatásával járnak (normaszöveg, paraméterek 
stb), vagy 

 a Főépítészi Irodán a lakosság által jelzett észrevételek érvényesítése, melyek egy 
része külön partnerségi kérelemként is jelentkezik.  

 
 Az eltelt időszakban a további lakossági észrevételeket, vagy a fejlesztések során 

felmerült kéréseket a partnerségi eljárás keretében gyűjtötte össze a Főépítészi Iroda, és 
közös értékelés után került sor a szükséges módosítások kidolgozására.  

- Az észrevételek egy része a rendeletszöveg pontosítását igényli, amelyek ha az 
értelmezést segítik, akkor befogadásra kerültek. Azok a kérések, melyek egyes 
rendelkezések előírását kérték módosítani akkor kerülhettek befogadásra, ha 
szakmailag nem mondanak ellent az ÓBÉSZ vezérelveinek, nem sértik a többi 
fejlesztés, vagy tulajdonosok érdekeit, továbbá ha azt a TSZT/FRSZ, az OTÉK 
valamint egyéb jogszabályok lehetővé teszik. 

- A partnerek részéről igényelt egyes övezeti paraméter változtatások 
átvezethetők ott, ahol más területet nem érint az adott övezet. A szintterületi 
mutató és a zöldfelületi paraméterek változtatásai nem igényelnek FRSZ és TSZT 
módosítást. 

- Jelentősebb térképi és normaszövegbeli változást a partneri kérelemhez 
benyújtott tanulmányterv értékelése alapján lehetett érvényesíteni a módosítás 
során. 
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2.2. A NORMASZÖVEG VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

 
Az előzőekben felsoroltak alapvetően a normaszöveggel kapcsolatos módosításokat jelentenek, 
de több szabályozási tervvel kapcsolatos kérelem, észrevétel is értékelésre került, melyek 
hasonló elvek szerint részben átvezetésre kerültek, de vannak olyanok is, melyeket a 
szabályozási terv nem tudott befogadni.  
 
A normaszöveg javasolt változásait a módosításokkal egybeszerkesztett kötet mutatja be 
korrektúrás formában, jelezve a módosítások egyéb jellemzőit is. 
 

 
2.3.   AZ ÓBÉSZ TÉRKÉPI MELLÉKLETEINEK MÓDOSÍTÁSAI 

 
ÓBÉSZ 1. melléklet Szabályozási terv változásai  

- Az ÓBÉSZ térképi mellékletei csak a Szabályozási terven jelentenek változást. Az egyes 
területeket a szabályozási elemek igen kismértékben módosulnak – építési hely 
korrekció, magánút megszüntetése, felirat pontosítás, földszinti korlátozó lehatárolás 
törlése, előkert méret változtatása, új övezeti jelek feltüntetése stb.  

- A szabályozási terven ezeken kívül a már végrehajtott és a földhivatali térképen 
átvezetett szabályozási vonalak törlése is megtörtént. 

 
ÓBÉSZ 2. melléklet paramétertáblázatok változásai  

- Az ÓBÉSZ 2. számú mellékletei az övezeti paramétertáblázatokat tartalmazzák, melyek 
egyes esetekben kiegészültek a szükséges új övezetekkel.  

- OTÉK eltérésre a módosítások okán nincs szükség 
 

ÓBÉSZ 3. melléklet – nem módosul 

ÓBÉSZ 4. melléklet – időközben a 8/2019 (II.8.) és a   rendelet módosította. 

ÓBÉSZ 5. melléklet – a fasorok jelölésének egyértelműsítése érdekében módosul 

ÓBÉSZ 6. melléklet – nem módosul 

ÓBÉSZ 7. melléklet – a fasorok jelölésének egyértelműsítése érdekében módosul 

ÓBÉSZ 8. melléklet – nem módosul 

ÓBÉSZ 9. melléklet – nem módosul 

ÓBÉSZ 10. melléklet – nem módosul 

ÓBÉSZ 11. melléklet – új melléklet, az Étv. 8.§ (7) bekezdésében előírt barnamezős területek 
kijelölését tartalmazza 

 

  

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed5dr8eo3dt4ee7em6cj3bz8ca7bx0bx9cf8ce7h
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2.4. A MÓDOSÍTÓ RENDELET  

A módosító rendelet az IRM vonatkozó rendelet alapján készült. A paramétertáblázatok több 
helyen módosultak, ezért a 4., 8., 10., 11., 14. és 22. számú táblázatainak cseréje történik. A 
szabályozási tervlapok szintén, mint 1. melléklet cserére kerülnek, és ezáltal módosulnak. A 
tervlap változásait jelen alátámasztó munkarész módosítás előtti és utáni állapotát bemutató 
kivágatok jelzik.   

A 8. melléklet változik és új melléklettel egészül ki a rendelet, ezeket is célzottan tartalmazza a 
módosító rendelet. 

A módosító rendelet a véleményezési szakasz után, a végleges szakmai záróvélemény 
megkéréséhez készül el. 

 
2.5. Az ÓBÉSZ módosítás dokumentumai 

 
Megfelelve az alapvetően jogtechnikai jellegű módosításnak véleményezési eljárásra összeállított 
dokumentum részei a következők: 
 

1. Jóváhagyandó munkarészek 
 Módosító rendelettervezet és mellékletei (az állami főépítész végső szakmai 

véleményezéséhez kerül csak csatolásra) 
 Korrektúrás - módosításokkal egybeszerkesztett rendelettervezet – a kérésekkel, 

véleményekkel, magyarázatokkal 
 

 
2. Alátámasztó munkarészek 

 Az ÓBÉSZ módosítás alátámasztása - jelen kötet  
1. Az ÓBÉSZ módosítás alátámasztó indoklása 
2. A módosítás rövid összefoglalása 
3. Az FRSZ beépítési sűrűségének való megfelelés 
4. Tételes kimutatás a szabályozási terv (a hatályos és a tervezett térképi 

változásokról) változásairól 
5. Terviratok - beérkezett vélemények és válaszok táblázatos formában (lásd 

külön csatolva) 
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3. AZ FRSZ BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉGÉNEK VALÓ MEGFELELÉS 
 

3.1. Az ÓBÉSZ módosítás igazolást igénylő esetei  

 
Ahol a módosítás során az építési övezet általános, vagy parkolási szintterületi mutatója növekszik, 
ott igazolni kell az FRSZ beépítési sűrűségének való megfelelést. Ez két terület esetében vált 
szükségessé, az egyik egy Bécsi út menti Vi-1 területfelhasználási egység a Kiscelli utcától délre, a 
másik a Mozaik utcától északra eső Lk-1 területfelhasználási egység területére eső terület. 

3.1.1. Bécsi út – Podolin utca – Doberdó út – Kiscelli 
utca által határolt terület 

A területen telepítési tanulmányban rögzített részletes 
vizsgálat alapján új építési övezet létrehozására nincs 
szükség, viszont a meglévő építési övezetek paramétereinek 
pontosítási igényét a terület Podolin utcától északra eső 
területre vonatkozó tanulmányterv alátámasztja. A 
módosítás részben a beépítési mértékek tekintetében, 
részben az ezekből következő általános szintterületi mutató 
vonatkozásában szükséges.  

A hatályos övezeti paraméterek alapján a területen a Vi-1 
területfelhasználási kategóriában az övezeti paraméterekből 
visszaszámolt kihasználtság 79,9 %, azaz kb. 20% tartalékkal 
rendelkezik a terület. 

 

A területen a hatályos övezetek tehát 
megmaradnak, területi kiterjedésük változatlan.  

A paraméterekben változást igényel a Vi-1/SZ-2, és 
Vi-1/Z-2 építési övezet, továbbá pontosítani 
indokolt a Vi-1/SZ-L1 építési övezet 500 m2-nél 
kisebb telkeinek paramétereit. Utóbbi esetben 
szintterületi kedvezmény adható. 

A beépítés részletes vizsgálata telepítési 
tanulmányon alapul. Ennek javaslata az ÓBÉSZ 
módosításába beépíthető, javasolt paraméterei 
elfogadhatók.  

Látható, hogy az általános szintterületi mutató 
növekedéssel ugyan 10%-kal nő a jelenleg 
megengedett általános szintterület nagysága, 
ugyanakkor ez még mindig csak 90%-os 

kihasználtságot jelent az FRSZ-hez képest. 

Az általános szintterületi mutató növelése tehát megfelel az FRSZ –nek, FRSZ módosítást nem 
igényel. 
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A javasolt paraméterek változását a következő táblázat szemlélteti: 
 

 
16216/1 hrsz.-ú telek övezetei 

egyéb 
övezet 

 

JAVASOLT PARAMÉTERVÁLTOZTATÁSOK AZ ÖVEZETEKBEN (pirossal jelezve a változtatást) 
MEGJEGYZÉS 

 Vi-1/SZ-2 Vi-1/Z-2 Zkp-Kp1 Vi-1/SZ-L1 

beépítési mód SZ Z  SZ  - 

telekméret 2.000 1.000 10.000 1.000  

beépítési mérték      

emellett az övezet 
határ is 

módosítandó 

 terepszint felett 
 terepszint alatt 

55 >>  
60%  

35 / S 45 >> 
45 / S 50  

2 % 
20 % 

15/k 20 % 
25 % 

általános szintterületi 
mutató 

1,2 >> 1,5 1,8 >> 2,5 - 0,4 >>> § 0,8 

parkolási szintterületi 
mutató 

1,0  1,0  - 1,0   

zöldfelületi minimum 

25 %  
50% / >>  

50% / S 35% 
70 % 

75 / k 65>>> 
40% 

emellett az övezet 
határ is 

módosítandó 

beépítési magasság     

- 
 épületmagasság 10,5  16,0 4,5 7,0 /k5>>> 7,5 

 homlokzatmagass
ág  -   HM:6,5>>>6,5 

épületszám (fő 
rendeltetés) 

- - - 1 + § - 

lakásszám / épület / telek 
- - - 

5  
+ SZm/100 

- 

osztószám - - - -  

építési hely rajzi 
szabályozási tervi 
rögzítése 

szükséges 
lehet 

szükséges lehet - szükséges lehet 

a szöveges leírás  
nem mindenütt 

elégséges a 
speciális helyzet 

kezelésére 
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3.1.2. Az FRSZ igazolása  
 

Az FRSZ szerint az érintett tömb Vi-1 területfelhasználási kategóriába tartozik. Az FRSZ és a hatályos, 
illetve módosításra kerülő övezeteinek összehasonlító paramétereit a következő táblázat tartalmazza.   

területfelhasználási egység FRSZ szerinti ÓBÉSZ ALAPJÁN 

jele Vi-1 hatályos 
övezeti 

paraméterrel 

módosított 
övezeti 

paraméterrel 
területe 91 371 

bsá 2,00 

létesíthető általános szintterület 182 742 145 966 82 964 

bsp 1,0   

létesíthető parkolási szintterület 91 371 163 633 82 964 

 
Fentiek alapján a javasolt módosítás az FRSZ  mutatóinak megfelel. Ennek igazolását az alábbi 
táblázatok részletezik a hatályos és a tervezett paraméter módosítás bemutatásával. 

 
 

A javasolt módosítás tehát az FRSZ-nek megfelel. 

 

építési övezet övezet területe általános sztm
általános sztm 

kedvezmény
általános szintterület kedvemény parkolási sztm

parkolási 

szintterület

Vi-1/SZ-2 11 802        1,20             -               14 162              1,0 11 802           

Vi-1/SZ-2 4 975          1,20             -               5 970                1,0 4 975             

Vi-1/Z-1 11 218        1,50             3,00            16 827              1,0 11 218           

Vi-1/Z-1 31 733        1,50             3,00            47 600              1,0 31 733           

Vi-1/SZ-L1 2 373          0,40             -               949                   1,0 2 373             

Vi-1/SZ-L1 2 814          0,40             -               1 126                1,0 2 814             

Vi-1/Z-2 18 049        1,80             -               32 488              1,0 18 049           

terület össz:             82 964    

119 121,90     82 964,00     

145 966,00     

építési övezet övezet területe általános sztm
általános sztm 

kedvezmény
általános szintterület sarokkedvemény parkolási sztm

parkolási 

szintterület

Vi-1/SZ-2 11 802        1,50             -               17 703              1,0 11 802           

Vi-1/SZ-2 4 975          1,50             -               7 463                1,0 4 975             

Vi-1/Z-1 11 218        1,50             3,00            16 827              1,0 11 218           

Vi-1/Z-1 31 733        1,50             3,00            47 600              1,0 31 733           

Vi-1/SZ-L1 2 373          0,40             0,80            949                   1,0 2 373             

Vi-1/SZ-L1 2 814          0,40             0,80            1 126                1,0 2 814             

Vi-1/Z-2 18 049        2,50             -               45 123              1,0 18 049           

terület össz:             82 964    

136 789,30     82 964,00     

163 633,40     

 általános

bsá 

parkolási 

bsp

területe m2 91 371        2,00 1,00                  

létes íthtető szintterület m2 182 742               létes íthető parkolás i  szintterület 91 371              

80% 91%

90% 91%

MEGFELEL MEGFELEL

FRSZ kihasználtság MÓDOSÍTOTT építési 

övezetekkel

HATÁLYOS PARAMÉTEREK

MÓDOSÍTOTT PARAMÉTEREK

318                

Vi-1
területfelhasználási 

egység 

FRSZ kihasználtság HATÁLYOS építési övezetekkel

26 844          

általános szintterület a 

területfelhasználási egység területén 

összesen

kedvezmény nélkül

 kedvezménnyel

26 844          

általános szintterület a 

területfelhasználási egység területén 

összesen

kedvezmény nélkül

 kedvezménnyel
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3.1.3. Mozaik utca – Szentendrei út – Benedek Elek 
utca – Ángel Sanz Briz út által határolt terület 

A területen a hatályos övezet, illetve új övezet esetében a 
szintterületi mutatót szintén igazolni szükséges, hogy 
megfelel-e az FRSZ sűrűségi értékeinek. 

A hatályos övezeti paraméterek és a terület beépítését 
vizsgáló partneri kérelemhez készített városrendezési 
(telepítési) tanulmány alapján megállapítható, hogy a 
terület mai övezeti paraméterei nem mindeben támogatják 
a zárványszerű terület átalakulását és fejlődését, sok 
esetben a terület mai beépítése túlnő a megadott 
értékeken. 

 

 

A beépítés részben kialakult, átalakulása fokozatosan történik. A hatályos övezeti előírást túllépő 
magasságai, valamint a már korábbi beépítésből származó nagyobb beépítési arány kismértékű 
pontosítása indokolt, ami értelemszerűen az általános szintterületi mutató meghatározásában is 
növelést igényel a kisvárosias irányba haladó területen. Az Lk-1 területfelhasználási egységbe sorolt 
területen az általános beépítési sűrűség kihasználtsága ma 93,8 % az FRSZ-ben megengedetthez 
képest. 

 
hatályos övezetek 

 
tervezett övezetek 

  

ÓBÉSZ - Hatályos övezeti térképe ÓBÉSZ  - Módosítás javasolt övezeti térképe 
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A területen a hatályos övezetek megmaradnak, de területi kiterjedésük változik, jobban követve a 
kialakult állapotot. Ennek megfelelően az Lk-1/HZ-1 és a Lk-1/HZ-3 övezet egymás közötti határa 
kismértékben a kialakult állapotot jobban követve módosul. A Szentendrei út mellett a nagyobb 
magasságkülönbség és egyben kisebb telekméretek új övezet bevezetését igénylik, így kialakul az 
Lk-1/HZ-3 építési övezetből a Lk-1/HZ-6 építési övezet. 

A beépítés részletes vizsgálata telepítési tanulmányon alapul. Ennek javaslata az övezeti határok 
tekintetében kismértékben pontosításra került, javasolt paraméterei elfogadhatók a következők 
szerint. 
A javasolt paraméterek változását a következő táblázat szemlélteti a Benedek Elek utcától délre 
eső, részletesen vizsgált 4 tömb esetében. 

 
JAVASOLT PARAMÉTERVÁLTOZTATÁSOK AZ ÖVEZETEKBEN (pirossal jelezve a változtatást) 

 Lk-1/HZ-1 Lk-1/HZ-3 Lk-1/HZ-6 MEGJEGYZÉS 

beépítési mód HZ   Z - 

beépítési mérték     
emellett az 

övezet határ is 
módosítandó 

 terepszint felett 
 terepszint alatt 

35 % >>40 % 
35 % >>45 % 

45/S 60%  
60/S 65%  

75% 
75% 

általános szintterületi mutató 0,6 >>> 1,0 1,5  2,0 

parkolási szintterületi mutató 0,75  0,75  0,75  

zöldfelületi minimum 

50 % >>> 40% 20 %  20% 
emellett az 

övezet határ is 
módosítandó 

beépítési magasság    

-  épületmagasság 5,0 >>> 7,5 7,5  12,0 

 homlokzatmagasság  HM:4,5>>>6,5 HM:4,5>>>6,5  

épületszám (fő rendeltetés) 1  1  1 - 

lakásszám / épület / telek 6  
+ kialakult állapot 

esetén ennél 
nagyobb 

6  
+ kialakult állapot 

esetén ennél 
nagyobb 

max: 6 - 

osztószám T/80 T/100 T/120  

építési hely rajzi szabályozási tervi 
rögzítése 

szükséges lehet szükséges lehet szükséges lehet 

a szöveges leírás  
nem mindenütt 

elégséges a 
speciális helyzet 

kezelésére 

 
Az ÓBÉSZ 2. mellékletében a következőképen változnak a paraméterek és iktatódik be az új övezet. 
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Tekintettel arra, hogy a feltárt módosítási igény indokolt, az FRSZ igazolásához az Lk-
1 területfelhasználási egység teljes területére vonatkozóan szükséges vizsgálni és 
igazolni a megfelelést.   
A Reményi Ede és a Benedek Elek utca közötti két tömb más építési övezetbe van 
sorolva. Általános szintterületi mutatójuk 2,5, melyhez 0,5 szintterületi mutató 

kedvezmény lehetősége társul akkor, ha a telken közhasználat céljára 
átadott terület jön létre. Ez a lehetőség még az ÓBVSZ-nek egy, a kerület 
területén máshol több tömböt is érintő övezetének „maradványa”, mely 
pl. a Vörösvári út menti átalakulások esetében kihasználásra kerül, vagy 
kerülhet. Jelen két tömb esetében ugyanakkor egyrészt túlzott, 
mindemellett kihasználására az eltelt közel húsz évben sem került sor. 
Különösen nem indokolt az iskola esetében, a mellette lévő saroktelek 

időközben beépült végleges épülettel. Ezért ebben a két tömbben az Lk-1/AI/Z-1, Lk-1/HZ-4, Lk-
1/HZ-5 építési övezeteiben a 0,5-ös kedvezmény értéke 0,2-re csökkenthető. Így az FRSZ-ben 
történő általános szintterületi mutató figyelembevétel 2,5+0,2 értékkel történik. Ezzel egyben 
biztosított az FRSZ beépítési sűrűségének való megfelelés úgy, hogy közben a déli négy tömb a 
kialakult és jövőbeli állapotának megfelelőbb lehetőséggel fog rendelkezni.  
 

3.1.4. Az FRSZ igazolása  
Az FRSZ szerint a 4 érintett tömb és a Benedek Elek utcától északra eső két további tömb Lk-1 
területfelhasználási egységbe sorolt. Az FRSZ és a hatályos, illetve módosításra kerülő övezeteinek 
összehasonlító paramétereit a következő táblázat tartalmazza.   
 

területfelhasználási egység FRSZ szerinti ÓBÉSZ ALAPJÁN 

jele Lk-1 hatályos 
övezeti 

paraméterrel 

módosított övezeti 
paraméterrel területe 57 241 

bsá 1,50 

létesíthető általános szintterület 85 862 80 512 85 844 

bsp 1,0   

létesíthető parkolási szintterület 42 931 34 419 34 419 

Fentiek alapján a javasolt módosítás az FRSZ  mutatóinak megfelel.  

Ennek igazolását a következő táblázatok részletezik a hatályos és a tervezett módosítás övezetenkénti 
bemutatásával. 
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A javasolt módosítás tehát az FRSZ-nek megfelel. 
 
  

építési övezet övezet területe általános sztm
általános sztm 

kedvezmény
általános szintterület kedvemény parkolási sztm

parkolási 

szintterület

Lk-1/AI/Z-1 3 726          2,5               0,50            9 315                1 863            0,75 2 795             

Lk-1/HZ-1 16 877        0,60             -               10 126              0,75 12 658           

Lk-1/HZ-3 11 106        1,50             -               16 659              0,75 8 330             

Lk-1/HZ-4 9 474          2,5               0,50            23 685              4 737            0,75 7 106             

Lk-1/HZ-5 4 709          2,5               0,50            11 773              2 355            0,75 3 532             

terület össz:             45 892    

71 557,70        8 955            34 419,00     

80 512,20        

építési övezet övezet területe általános sztm
általános sztm 

kedvezmény
általános szintterület sarokkedvemény parkolási sztm

parkolási 

szintterület

Lk-1/AI/Z-1 3 726          2,5               0,20            9 315                745                0,75 2 795             

Lk-1/HZ-1 11 425        1,00             -               11 425              -                 0,75 8 569             

Lk-1/HZ-3 14 102        1,50             -               21 153              -                 0,75 10 577           

Lk-1/HZ-4 9 474          2,5               0,20            23 685              1 895            0,75 7 106             

Lk-1/HZ-5 4 709          2,5               0,20            11 773              942                0,75 3 532             

Lk-1/HZ-6 2 456          2,00             -               4 912                -                 0,75 1 842             

terület össz:             45 892    

82 262,50        3 581,80      34 419,00     

85 844,30        

 általános

bsá 

parkolási 

bsp

területe m2 57 241        1,50 0,75                  

létes íthtető szintterület m2 85 862                 létes íthető parkolás i  szintterület 42 931              

94% 80%

100% 80%

MEGFELEL MEGFELEL

általános szintterület a 

területfelhasználási egység területén 

összesen

kedvezmény nélkül

 kedvezménnyel

területfelhasználási 

egység 

Lk-1

FRSZ kihasználtság HATÁLYOS építési övezetekkel

FRSZ kihasználtság MÓDOSÍTOTT építési 

övezetekkel

általános szintterület a 

területfelhasználási egység területén 

összesen

kedvezmény nélkül

 kedvezménnyel

HATÁLYOS PARAMÉTEREK

MÓDOSÍTOTT PARAMÉTEREK
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3.1.5. Óbuda-Újlak revitalizációs területe – 7 tömb – Bécsi út – 
Galagonya utca – Lajos utca – Dereglye utca által határolt terület 

A terület régóta üresen tátongó épületcsorportjára, a Bécsi út 69-71. sz. 
épületekre és telkeire telepítési tanulmányterv készült. A tanulmányterv 
feltárt pár magassági szabályozással kapcsolatos kérdést, és követve a 
telekcsoport tulajdoni állapotát, övezethatár módosítására is javaslatot tett.  

A KÉSZ értékelte a tanumány javaslatait és az egyben kezelhetőség 
érdekében az érintett telekcsoportra önálló övezetet javasol megállapítani. 
Ennek eredményeként kismértékben változnak az övezeti területek. A 
szintterületi mutatók változtatását nem igényli a javaslat. 

 

Egy másik kérésként ugyanitt egy 194 m2-es telek esetében kérik a kedvezmény megadását, melyet 
a szabályozás biztosítani tud. 

A hatályos övezeti paraméterek alapján a területen a Vt-H területfelhasználási kategóriában az 
övezeti paraméterekből visszaszámolt általános szintterületi mutató szeirnti  kihasználtság 89 %, 
azaz kb. 11% tartalékkal rendelkezik a terület. A parkolási szintterület esetében az ÓBÉSZ 
elfogadásakor megállapítást nyert, hogy a telkek 15%-ánál nincs lehetőség a parkolás mélygarázsban 
történő megoldására, így 85%-lett számolva az érték. 

A területen a hatályos övezetek csak a 7. tömbben változnak. Az újonnan kialakuló övezet Vt-H/Z-5, 
mely a paramétertáblázat szerint nem változtatott a mutatók tekintetében, csak a magasság 
vonatokzásában indokolt eltérést. Ezzel párhuzamosan a A Vt-H/Z-2 és A Vt-H/Z-3 terület 
kismértékben csökkent. A Vt-H/Z-3 építési övezetben emellett egy kisméretű telkek esetében kerül 
csak sor a kedvezmény alkalmazására. 

hatályos övezetek tervezett övezetek 
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Ennek megfelelően a létesíthető szintterületi méretek a következő táblázat szerint alakulnak.  

 
Látható, hogy az általános szintterület 1%-kal növekszik. A parkolási szintterület továbbra is az 
építési övezetek 85%-ára kerül számításra a fent már említett okok miatt, itt a változás mértéke 
0,5%, a teljes övezeti területre vetítve 0,6%. Az szintterületi mutatók minimális növelése tehát 
megfelel az FRSZ –nek, FRSZ módosítást nem igényel.  

  

építési övezet övezet területe általános sztm
általános sztm 

kedvezmény

saroktelek 

kedvezmény

általános 

szintterület

kedvemény 

Kh

kedvemény 

saroktelek

kedvezménnyel 

összesen

parkolási 

sztm

parkolási 

szintterület

meglévő kialakult 

állapot +  még 

létesíthető

Vt-H/Z-1 12 061        2,0         0,50                 -             24 122     6 031     -         30 153      2,00 24 122    

Vt-H/Z-2 12 031        2,50      0,25                 4793*0,5 30 078     3 008     2 397    35 482      2,00 24 062    

Vt-H/Z-3 14 813        3,50      -                    9096*0,5 51 846     -          4 548    56 394      1,50 22 220    

Zfk-1/Vt 1 045          -         -                    -            -          -             0,00 -              0

terület össz:             39 950    

106 045   9 038     6 945    122 028    70 404    59 843         

122 028   

építési övezet övezet területe általános sztm
általános sztm 

kedvezmény

általános 

szintterület

sarokkedvemé

ny

parkolási 

sztm

parkolási 

szintterület

Vt-H/Z-1 12 061        2,0         0,50                 -             24 122     6 031     -         30 153      2,00 24 122    

Vt-H/Z-2 9 365          2,50      0,25                 4793*0,5 23 413     2 341     2 397    28 150      2,00 18 730    

Vt-H/Z-3 14 071        3,50      0,5 § 9096*0,5 49 249     97           4 548    53 894      1,50 21 107    

Vt-H/Z-5 3 408          2,50      0,25                 8 520       852         2 397    11 769      2,00 6 816       

Zfk-1/Vt 1 045          -         -                    -            -          -             0,00 -              0

terület össz:             39 950    

105 303   9 321     9 341    123 965    70 775    60 158         

123 965   

 általános

bsá 

parkolási 

bsp

területe m2 50 104             2,75 1,25           

létes íthtető szintterület m2 137 786      létes íthető parkolás i  szintterület 62 630       

89% 112,4% 95,6%

90% 113,0% 96,1%

MEGFELEL MEGFELEL

60 158         

általános szintterület a 

területfelhasználási egység területén 

összesen

kedvezmény nélkül

 kedvezménnyel

 meglévő beépítés miatt a telkek 15%-

ánál garázs nem létesíthető utólag sem ! 

általános szintterület a 

területfelhasználási egység területén 

összesen

kedvezmény nélkül

 kedvezménnyel

HATÁLYOS PARAMÉTEREK

MÓDOSÍTOTT PARAMÉTEREK

59 843         

meglévő állapot 

figyelembevétele 

(övezetbe sorolt 

telkek 85%-ának 

figylembevétele)

területfelhasználási 

egység 

Vt-H

FRSZ kihasználtság HATÁLYOS építési övezetekkel

FRSZ kihasználtság MÓDOSÍTOTT építési övezetekkel
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4. TÉTELES KIMUTATÁS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSAIRÓL 
 

A következőkben bemutatásra kerülnek az egyes térképszelvények szerint lekövethetően az  

 önkormányzat által igényelt pontosítások („Ö_” jelzéssel) és 

 a partnerségi –lakossági kérések szerinti módosítások („P_” jelzéssel). 
 

Hatályos Szabályozási Terv Módosítási javaslat 

1. szelvény  

Ö_2. sorszám (1-2. szelvény) övezethatárok pótlása 

  

Ö_31. sorszám (1-4. szelvény) irányadó szabályozási vonal pótlása 

  
2. szelvény  

P_25. sorszám kismértékű szabályozási vonal korrekció 
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P_33. sorszám C geotechnikai kategóriából D-be történő 
átsorolás 

  
P_39. sorszám telekméret növelése 7 négyzetméterrel 

  
4. szelvény  

Ö_33. sorszám magánút jelölése 
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Ö_42. sorszám szabályozási vonalak pontosítása 

  
Ö_45. sorszám övezethatár pótlása 

  
5. szelvény  

Ö_23., P_4. sorszám kettőzött ház jelölés 
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Ö_8. sorszám építményhez kötött szabályozási vonal 

  
Ö_9, P_29. sorszám építményhez kötött szabályozási vonal 

  
Ö_25. sorszám telek közterületbe vétele megszüntető jelekkel  
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P_34. sorszám közterületrész a 63004/1 hrsz-hez csatolásának 
lehetővé tétele 

  
6. szelvény  

Ö_21. sorszám tározó helybiztosítása részben közterületen 

  
9. szelvény  

Ö_3. sorszám közterület sárga jelölés pótlása 
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Ö_19 sorszám Építés helye beépítésre nem szánt övezetben, 
vagy közterületen 

  

Ö_34., P_35. sorszám Telepítési tanulmányterv alapján az Ürömi útról 
közterületi megközelítés javasolt az ingatlanhoz 

  
Ö_37. sorszám új övezet Lke-2/AI/SZ-E5 
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10. szelvény  

P_5., Ö_17 sorszám övezethatár módosítás 

  
Ö_16. sorszám közterület kiszabályozása 

  
P_6., Ö_15. sorszám szabályozás megszüntetése 
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14. szelvény  

P_10., P_11. sorszám új övezetek kerülnek kialakításra, célja a több 
évtizedes akadályoztatás feloldása 

  
16. szelvény  

Ö_44. sorszám közterület szabályozás, gyalogos sétány 

  
18. szelvény  

P_2., Ö_13. sorszám övezethatár módosítás 

  
  



  20/2018. (VI.26.) ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2. ÁTFOGÓ MÓDOSÍTÁSA   ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ   2020.   

 

23 
 

P_31. sorszám szabályozási vonal törlése 

  
19. szelvény  

P_9. sorszám  

  

P_37. sorszám építési hely kiterjesztése 
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21. szelvény  

Ö_10. sorszám közterület kiszabályozása 

  
P_32. sorszám közterület hozzácsatolás lehetővé tétele 

  
22. szelvény  

Ö_4 sorszám közterület kialakítás ÓKK megközelítésére 
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23. szelvény  

P_27. sorszám szabályozási vonal pontosítás geodézia alapján 

  
24. szelvény  

P_13., P_24. sorszám építési helyek és javasolt telekhatár javítása  

  

25. szelvény  

P_36. sorszám 7. tömb:  Bécsi út 69-71. övezethatárok változása, 
építési hely igazítás 
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P_38. sorszám magassági szabályok módosítása 
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5. TERVIRATOK 
 

 

  
  



  20/2018. (VI.26.) ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2. ÁTFOGÓ MÓDOSÍTÁSA   ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ   2020.   

 

28 
 

   


