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BUDAPEST FőVÁRos ltl. KERÜtET, Óeuon-sÉxÁsMEGYER olĺxonľvlÁnyzaľ xÉpvlsrlőĺĺsľÜuľÉľrr

55l2o2o. (xt. 30.)1 öruroRrvlÁnvzATl RENDELETE

az ósuoł_sÉKÁsMEGYER ÉpíľÉslszĺsÁLvzAľÁRlt szóló 2ol2o18.(Vt. 26.}önkormányzati rendelet módosításáľó|

Budapest Főváros lll. Kerület Óbuda-gékásmegyer onkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020' (Xl. 3.) Korm. rendelet 1. 5-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi cXXVlll. t<irvény 46. s (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros lll. Kerü|et, lbuda-
Békásmegyer onkormányzat (épviselő-testületének feladat_ és hatáskörét gyakorolva, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 7997. évi LXXVlll' tcirvény 62. 9 (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyĺ önkormányzatairól
szóló 2ott. évi CLXXXIX. törvény 23. 5 (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített kornyezet a|akításáról és védelméről szóló 1997. évi
LxXVlll. torvény 13. s (1) bekezdésében meghatározott feladatkorében eljárva az óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló
2ol20I8' (Vl. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

Az lbuda_Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 2O/2ot8. (Vl. 26') önkormányzati rendelet (a továbbiakban: óaÉsz1
1. 5 (5) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki:

ilS) Jelen Rendelet mellékletei o következők:]

,,k) 11. mettéklet: Az épĺtett környezet alakítósórót és védelméről szóló 1997. évi LXXVttt. tiirvény (a tovóbbiakbon: É'rv.1 8' s (7)

b ekezd ése a l o pj ó n kije l ölt ba r na mezős te r ü lete k"

(1) nz ÓsÉsz 2, 9 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. 9 E Rendelet alkalmozósóban:]

,,7. alapfokú ellátós
,,o lakossóg napi, óltolónos ellótósóhoz szükséges - önkormónyząti vogy óllami kötelezettséget biztosĺtó -
intézményi rendeltetés, amely a lokossóg oktotósi-, nevelésŕ, egészségügyi- és szociólis ellótósót, köz- és
vagyonbiztonsógót szolgóljo, kijlönijsen: bijlcsőde, óvoda, óltąlános iskola, gyermek- és felnőtt hózi orvosi szolgálat,
legolóbb tjgyelet, időseket ellátó intézmény, mentők, rendőrség, t(izoltósóg.

2. albedó érték

a Íe l sz ĺn Íé nyvisszave rő ké p e ssé g é ne k m utatószó ma ;"

(2) ĺzlatsz2.9-a a következő 15.a. ponttal egészül ki:

[2' $ E Rendelet alkalmazósóbanl

,,75.a, építési vonal

az utcoi térfal vagy ą szomszédos épületcsatlakozós meghatórozósóra szolgóló építési vonal, omelynek a
Rendeletben meghatórozott arónyú hosszón épülethomlokzat kell, hogy ólljon; [9. óbro]"

(3) łz ÓsÉsz 2'549. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. 5 E Rendelet alkalmazósóbant

,,49. kiizhasznő lat i teriilet
nem köztert)leti ingotlannak qz Étv' 54. s (7) bekezdésében meghatórozott közhasznóląt céljóra ótądott
területrésze, amelynek hosznólati joga o közterületével hosonló;"

(4) ĺzlstsz2. s 52. pontja helyébe a k<ivetkező rendelkezés lép:

[2' $ E Rendelet olkalmazásábon:]

,,52. lejtős telek

az a telek, amelynek lejtése az előkert, vogy az építési hely területén a 75%-ot meghaladja;"

(1) ĺzlstsz3. 9 c} pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3' ś A mélyÍekvésíI - 5. mellékleten feltüntetett - területen kozcsatorną hiónyóban - a közcsatornóbą való bekötésig -]
,,c) az ,,A" és ,,B" jelĹí területeken közcsatorna hiányóban

ca) a szennyvizek - beleértve a tisztított szennyvizet is - elszikkasztósa tilos,

. cb) meglévő épület szennyvízelvezetéséhez a közcsotornábą töĺténő bekötésig csok zórtrendszer(Í szennyvíztóroló
létesíthető,

cc) korszerű szennyvĺztisztító kisberendezés ótmenetileg sem létesĺthető."
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(2) azlsÉszą.9 (1) bekezdés a) pontia helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A felszĺnmozgós-veszélyes _ 5. mellékleten Íeltüntetett _ terijleteken, továbbó az ,,A", ,,B', ,,C" és ,,D" geotechnikai
kateg órió ba so ro lt te r ü l ete ke n ]

,,o) közcsatorno hiinyában _ a közcsatornóba voló bekötésig _

ao) a szennyvizek - beleértve a tisztĺtott szennyvizet is - elszikkosztóso tilos,

ab) közmű pótlóként kizó rólog zártrendszerű szennyvÍztá roló létesĺthető,

ac) korszer(i szennyvíztisztító kisberendezés ótmenetileg sem létesĺthető;"

(3) nz lsÉszq.5 (5) bekezdése a kłivetkező m) ponttal egészül ki:

[(5) A ,,B" jelű geotechnikai kotegórióbo sorolt területen o (4) bekezdésben foglalt geotechnikai adotok ismeretében, ozok együttes

ÍigyelembevéteIével]

,,m) 70 méternél keskenyebb telken, legÍeljebb 7 lokósos lakóépĹilet esetében ąz előírt parkolósĺ köte\ezettség felszíni
po rko l ó ba n is teljes ĺthető."

ĺzlaÉsz6. s (3) bekezdése a kłĺvetkező e) ponttal egészül ki:

ft3) Az S%-nól nagyobb lejtés(i terepen az épĺtési helyen belül oz eredeti terepfelszíntől eltérő, végleges rendezeťt terep
kialakĺtásóra vonotkozó előírósok a következők]

,,e) önólló rendeltetési egységenként a garózslehajtó kivételével leqfeljebb egy-egy közvetlen tereprendezést igénylő
pinceszinti vogy alagsori kertkapcsolat alakĺtható ki."

(1) łz ÓsÉsz 7. 5 (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A telken zóportórozót kell létesíteni a csapadékvizek helyben tartósa érdekében

a) új épület vagy épĺtmény épĺtése sorón, tovóbbó

b) a meglévő épüIet vagy építmény bővĺtése, ótolakĺtúsa, rendeltetési módjónak megvóltoztatósa során, ha a telken a
beépĺtett vagy burkolt feli)let egyúttal legalóbb 15%-kol növekszik, vagy eléri o 20 m2-t.'

(2) ez iaÉsz z. 5-a o kiivetkező (5o) .és (5b) bekezdésekkel egészüI ki:

,,(5a) Az (5) bekezdés szerinti zóportároló vizét szivórogtotni, szikkasztąni nem szabad, az csok a telek egyenletes öntijzését
biztosĺtó módon, vagy megfelelő kezelés utáni hasznólati vĺzként (elsősorban Wc čjblĺtő vĺzként) hasznólható fel' A
zóportórozó méretét úgy kell meghatározni, hogy beépĺtett területként o telek beépĺtési mértékébe beszómító, volomÍnt a
csak o terepszint olotti beépĺtésbe beszómĺtó, de zöldtetővel nem rendelkező zórófödém területét egyijt szómolva -
a) 30 m2 beépített terijlet nagysógig 6 m3 zóportórozó térfogatot kell kialqkítani,

b) 30 m2-nél nagyobb beépĺtett terület esetén a 6 m3 zóportórozó térfogatot minden megkezdett 70 m2 tijbbletterijlet utón
7,6 m3-rel meg kell niivelni.

(5b) Az (5o) bekezdés b) pontja szerinti meglévő épületet érintő épĺtési tevékenység esetén a (5b) bekezdés o)-b) pontja szerinti
méretet

a) a létrejövő külőnbćjzetre kell szőmolni ąz épület bővĺtése esetén,

b) a teljes épÍ)letre kell számolni oz épület jelentős átąlakĺtása, újjáépĺtése, ótépítése, rendeltetésének megváltoztotósával
járó ótalakĺtósa, tovóbbó jelentős ótalakĺtósóval, újjóépítésével jóró bővítése esetén'"

/alaÉsz1l. s-a a ktivetkező (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) Két kiizterijlet kijzijtt oz útként, vogy az út részeként hasznólt földrészletet közterületté lehet nyilvánĺtąni'"

(1) nz lsÉsz 20.5 (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A Szabólyozási Terven jelölt zöldfelüIeti szabólyozósi elemek figyelembevétele:
a) köz- és/vogy Ln-T ijvezetbe sorolt területen ,,zöldfelületként megtartondó/kialąkĺtondó terĺjlet' jelölés esetén a

lehatórolóson belül

oo) a zöldfelĺ)let aránya legalóbb 60 % legyen, ąmelynek megállapítósónól a lehatórolós 75%-ánól nem nogyobb
arónyú terijletű szórt, nem szilird burkolatú része vehető zöldfelületként figyelembe vagy

ab) a fósítottsóg legalább 60%-os lombkorona fedettséget kell, hogy biztosítson,
ac) dísz-, pÍhenő- és játszókert létesĺthető, de épület nem helyezhető el;

b) a ,,megőrzendő értékes Ía/Íacsoport" jelölés esetén

ba) a fa épĺtési tevékenység miott nem vágható ki, fakivógós kizórólag növény-egészségügyi, élet- és vogyonvédelmi
okokból történhet,
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bb) a fa lombkoronójo alatti területen belül 50 centiméternél mélyebb alapozósi munkót, o gyökérzónát érintő
bórmely tereprendezési munkót végezni nem lehe|

bc) a fa törzsétől szómított 7,0 m sugarú területen vÍzzáró burko!ąt nem létesíthető;

c) a ,,telepĺtendő fasoť' jelölés esetén

co) a közterületeken, o ,,telepítendő fosor"-ként jelólt szakaszokon a fasor telepĺtésének m(iszaki feltéteteit
biztosítani kell a közterület keresztmetszeti elrendezésének vóltozósą, ótépĺtése sorón, o kozlekedés és a
kłjzmíilétesĺtmények helyigényének biztosĺtósóval, kivéve, ha a mór meglévő vagy tervezett közm(ilétesĺtmény
azt nem teszi lehetővé,

cb) a jel,ölt szakaszon a telepĺtésre kerülő fók szómóro biztosĺtąndó közmĹ1mentes élettér mÍnden irlnyban legalóbb
7,5 méter széles kell, hogy legyen;

cc) telken belül új beépítés, tereprendezés esetén o jelölt helyen, vogy annak környezetében fosorjelleg(i faültetés
feltételeit biztosítani kell és a faültetést az építési tevékenység befejezését követő 1 éven belül végre kell hojtani;

d) a ,,megtortondó/kiegészĺtendő fasor" jelölés esetén a kozterületeken a keresztmetszeti tényezők vóltoztqtósqkor
biztosĺtani kell a jelölt ,,megtartandó/kiegészĺtendő fasor" megőrzését, hiónyzó szakoszainok kiegészĺtését, továbbó a
rekonstrukció és a fenntortós műszoki feltételeit, a nć5vény-egészségügyi szempontok együttes figyelembevételével,
kivéve, ha a mór meglévő vogy tervezett kozm(jlétesítmény azt nem teszi lehetővé,

e) a fosortelepítésnél és -kiegészĺtésnél az ültetéssel egy időben kell biztosítani annąk öntözhetőségét, legalóbb o
gyö ké rzó n ó bo l evezetett, led u ga szolt d ré n csőve l'"

(2) nz leÉsz 20. 9-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) Az 5. és 7. mellékleteken jelölt fosorok figyeĺembevétele:
o) ,,védendő fasor" jeliílés esetében biztosĺtani kell, hogy ha o Szobólyozósi terven az adott szakoszon

,,megtartandó/kiegészítendő fosor" jelölés van, okkor a fasor a (2) bekezdés d) pont szerinti feltételek együttes
betortóso mellett csak azonos egyedekkel egészĺthető ki,

b) az 5' mellékleten ,,megtartandó Íosor" jelijlés, valomint ą 7' mellékleten ,,meglévő, megtortondó településképvédelmi
jelentőség(i fosor, iĺletve ,,meglévő kiegészĺtendő településképvédelmi jelentőség(Í fasor" jelöIés esetén ą (2) bekezdés
d) pont szerinti rendelkezések betortondók akkor is, ha a Szobólyozósi terv ugyanazon kijzterület szokaszon nem jelöl
jelleghelyesen fosort,

c) az 5. mellékleten ,,tervezett fasor", és ą 7' mellékleten ,,tervezett településképvédelmi fosor" jelölés esetén a
közterületek kialąkĺtóso, keresztmetszeti ótrendezése esetén o (2) bekezdés c) pont szerinti Íeltételeket kell biztosítani,
akkor is, ho a Szabályozósi terv ugyonazon közterüIet szakaszon nem jelöl jelIeghelyesen fasort,

d) az 5. mellékleten ,,tervezett fasor" és a 7' mellékleten ,,tervezett településképvédelmi fosor _ Bécsi ťlti villamos
megvalósítósa figyelembevételével" jelölés esetén o Íosor telepĺtésekor a Bécsi úti villomos tervezett nyomvonalo és oz
ahhoz kapcsolódó kijzművek meglévő és tervezett eIhelyezkedése függvényében kell a fasortelepĺtést megvalósĺtani

e) a fasortelepĺtésnél és -kiegészĺtésnél oz í)ltetéssel egy időben kell biztosítoni onnak öntözhetőségét, tegalóbb a
gyökérzón ó b a leve zetett, led u g o szolt d ré n clőve l'"

ĺzleÉszzs,$_a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Ahol o szabályozósi terv épĺtési helyet tüntet fel a telken, ott oz óltolónos építési hely előĺrósai helyett a szabólyozósi terven
fe ltü ntetettet ke l l figy e le mb e v e n n i' "

Rz ÓaÉsz 26. o-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) Az oldolkertben garázs megközelĺtését szolgóló lejtő a terepszint felett a beépĺtési mértékbe be nem szómĺtó
épĺtményrésszel lefedhető akkor, ha o lefedés

a) legnagyobb hossza legfeljebb 6,0 méter, és

b) zćjldtetővel kerül kialakítósra, és

c) a zöldtető talajvastagsógával együttesen sem nyúlik sehol o rendezett terephez képest 7,0 méternél magosabbro.

A lefedett épületrész a terepszint alotti beépítésbe beszámĺt."

nz ÓsÉsz go. 9 (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az oldalkert mérete új épijlet létesítése esetén az épĺtési övezetben vogy a Szabólyozósi Terven meghatórozott mére!
annok hiányóbon

a) 72 méteres, vogy annól nagyobb telekszélesség esetén az építési óvezetben megengedett legnagyobb beépĺtési
mogassdg fele, de legalóbb 4,5 méter,

b) 70 méternél nagyobb, de 72 méternél kisebb telekszélesség esetén 4,0 méter,

c) 8,0 méternél nagyobb, de 10 méternél kisebb telekszélesség esetén 3,0 méter,

d) a legfeljebb 8,0 méteres kialakult telekszélesség esetén legalóbb 2,5 méter, tovóbbó

e) a c)-d) pont esetében ąz oldąlkertre tekintő homlokzqt homlokzotmagassóga nem lehet nogyobb 3,5 méternél."
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12. 5

13. g

14.5 (1)

(1) łz ÓsÉsz 39. 5 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az előkertbe benyúló meglévő lokóépület épületrésze esetén - hą az építési övezet a rendeltetés tekintetében mósként
nem szabólyoz - [7. óbrq]

o) oz épület az előkert területének tovóbbĺ csijkkentésével nem bővíthető, és

b) az épület mogassóga az érintett előkerti sóvban legfeljebb egy építményszintteI, tetőtéri beépítéssel növelhető az építési
övezet egész épü letre vonotkozó mągqssóqi előĺrósainak betartósáva l."

(2l ĺzlgtsząĺ. $_a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Zártsorú beépĺtési mód esetén az (1)-(4) bekezdésben említett oldalkert helyett az oldaltóvolsógra kell a szobólyt megfelelően
alkalmązni."

ĺzlsÉsząg.5 (2) bekezdése a kłĺvetkező h) ponttal egészül ki:

ft2) Gépjórmíítóroló csok utólagosan és akkor létesĺthető az előkertben, amennyiben az épĺtési övezet azt lehetővé teszi, és a
következő le ltéte Ie k te lj esü l n e k J

,,h) 20%-os, vagy annól nogyobb tereplejtés esetén az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő tómfalgorózs létesĺthető. "

łz lsÉsz o0. 9 (5) bekezdése helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

,,(5) Nem vehető figyelembe a telek zöldfelületének szómítósa sorón

a) a beton gyepróccsol kialakĺtott Íelijlet, tovóbbó o gépkocsi lehojtó területén kiolakĺtott zijldsóv területe,

b) a burkolt környezetben létesülő 1 m2 alatti zöldfelület, ąmi több ilyen zöldfelületként sem vonható össze,

c) felszíni porkoló 2 m2 olattĺ egybefüggő zoldfelületeinekterülete, kivéve, ha azon belül fa kerül ültetésre'"

łz ÓsÉsz 67. 9 (5} bekezdése helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,(5) A 9,5 méternél aldcsonyobb legnogyobb megengedett épületmogassógti épĺtési övezetek területén _ kivéve, ho oz épĺtési
övezet, a Szobólyozósi Terv, vagy ą xxl, Íejeaet egyes területekre vonatkozó Kiegészĺtő előĺrósa mósként nem rendelkezik
_ legfeljebb egy épĺtményszint létesíthető oz épületmagossóg szómĺtósnál figyelembevett 45'-os sík alatt."

(2| ĺzleÉsz67. 5_a a következő (9) bekezdéssel egésztil ki:

,,(9) Lejtős terepen, ha a terepszint alotti épĺtmény terepcsatlakozóstól mért magassógo meghaladja az 7,0 m-t, akkor az
1,0 m-nél magosabb épĺtményrész beszámĺt a beépĺtés mértékébe. Az Íly módon, részben terepszint alatti épĺtménynek
tekinthető építmény terep-csotokozóstól mért ĺegmagosabb pontją nem lehet nagyobb 7,5 m-nél, kivéve, ha a lejtő irlnyú
oldalon annok bejórati homlokzatą von, amelyhez a tereplépcső, rámpa közvetlenül csotlakozik. [12' óbraľ'

15. $ (1) /rzlgÉsz 1o7. s-a a kłivetkező d) ponttal egészül ki:

[107' 5 Az Lk-I/Al/z-L építési övezet területén a beépítés kÍolakultnok tekintendő, tovóbbó]

,,d) az épületmagossóg o Benedek Elek utca sarkón lévő épület esetében elérheti o 73,5 métert."

(2) ĺzlaÉszlo8. s_a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,708. 5 Az Lk-L/Hz-Ĺ, Lk-L/Hz-z, Lk-L/Hz-3 és az Lb-7/HZ-4 Lk-7/HZ-S épĺtési övezet terüIetén

a) a telek a keretes beépítés szabólyai szerint épĺthető be;

b) oz előkert mérete 5 méter - kivéve, ha o Szabólyozósi terv eltérő épĺtési hątórvonolot rögzĺt -, de az épületnek
illeszkednie kell a szomszédos beépítés kialokult előkertjéhez, amelynek során ą közös telekhatórtól számĺtott 3,0
méteren belĺ)l q szomszédos csatlakozó előkert méretét kell Íigyelembe venni;

c) épíilethézag okkor létesíthető o telek legfeljebb egy oldalhatóro mentén, ha a zórtsorú csotląkozós mĹísząki
okadőlyba ütközik;

d) az utcai sáv mérete (épületmélység) legfeljebb 12 méter lehet, kivéve, ha a Szobólyozósi terv eltérő méretet rijgzĺt;

e) zórtsorú épületcsatlakozósnól o csatlakozó homlokzatmagassdg eltérése 7,5 méter lehet, hą a izabólyozósĺ Terv
másként nem rendelkezik;

Í) a Lk-7/HZ-4 és a Lk-7/HZ-5 építési övezetben a fóldszint kereskedelemi, vendéglátósi, szolgóltatósi, szirakoztatósi,
kulturólis rendeltetési egység, közforgolmú irodo céljóra 100 %-ig beépĺthető, de az afeletti szintek beépítési
mértéke legfeljebb 50% lehet;

g) kereskedelmi rendeltetés óltalános szintterijlete legfeljebb 7000 négyzetméter lehet;

h) a Lk-1/Hz-7, a Lk-7/HZ-3 és a Lk-7/HZ-6 építési ijvezetben o szomszédos telek épületének figyelembevétele sorón

ha) ha a szomszédos épület a telekhatóron óll, akkor ąhhoz zórtsorúąn kell csatlokoznĺ, kivéve, ho épÍ)letszerkezeti
okokból (különösen: ótnyúló tetőzet, homlokzaton Iévő nyĺlászáró) oz nem lehetséges, vagy a magassógi
eltérés azt indokolja,
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16. S

17. 5

hb) ho o szomĺzédos telken álló épület nem a telekhątóron óll, akkor 47. ś-ban meghatórozott méretĹi
épülethézagot kell kialakítoni úgy, hogy az épĺtéssel érintett telek oldoltóvolsógo legalóbb 3,0 méter legyen,

függetlenül ottól, hogy o telekre tekintő szomszédos épülethomlokzat milyen nyĺlószóróvol rendelkezik;
hc) a Szabólyozósi terven jelölt ,,zóldfelületként megtartandó/kialakítandó terület" lehotórolós o terepszint alatt

sem épĺthető be'

i) amennyiben a meglévő épület oz előkert irányóbo kinyúlik, akkor függetlenüI ąttól, hogy rendeltetése lakóépület
vagy nem, vagy a rendeltetése megvőltozik, a 39. 5 H) bekezdés alkolmaząndó."

(1) Rz ÓsÉsz 15o. s (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendełkezés lép:

(3) Az építési övezetek tovóbbi előĺrősąiJ

,,c) oz Lke-2/SZ-HL3 jel(i építési övezet telkein

ca) a 45 méteres, vagy annól kisebb telekszélesség esetén egy főépület,
cb) o 45 méternél szélesebb telken két Íőépület
létesĺthető;
cc) kÍszolgáló épület _ a tómfalgarózs kivételével - nem létesĺthető;
cd) o hótsókert mérete 6,0 méter, de ąz Ek erdő övezettel hatóros, 50 méternél mélyebb telek esetében 20,0 méter
ce) oz oldalkert mérete 3,5 méter'"

(2) ĺzlstsz 152. 5 (6) bekezdése helyébe a következő rende|kezés lép:

,,(6) Az Lke-2/Al/SZ-7, Lke-2/Al/5z-2 jel(l épĺtési övezetek területén

o) egy telken egy főépület létesĺthető;

b) előkełt mérete 5,0 méter;

c) oz oldolkert mérete 3,0 méter;

d) a hő*ókełt mérete 70,0 méter, az Lke-2/Al/Sz-2 építési övezetben 6,o m;

e) lakó|unkció nem létesíthető;

Í) a 729.9 $) bekezdés rendeltetései közül nem létesĺthető lakős rendeltetés, a nevelési, oktotósi, szóllás létesĺtmény
esetén o tulajdonos, vagy a hosznóló szómára szolgóló lokás kivételével;

g) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb 300 négyzetméter óltolónos szÍntterülettel létesĺthető;

h) o parkolósi kötelezettség fásított felszíni parkolóbon is biztosĺthotó'"

(1) Rz ÓsÉsz L77.9-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,177. 5 A vt-H/z-L, vt-H/z-z, vt-H/z-3, vt-H/z-4 és o VI-H/Z-S jelű építési ijvezetek területén _ xxl. Fejezet kÍegészítő előírósa
e gyütte s f Í gye l e m b ev éte l év e l -

a) nem létesíthető lokós o földszinten és oz l. emeleti szĺnteken

aa) a Lojos utcónak a Kolosy tér és Nagyszombot utca közötti, és
ab) a Nagyszombąt utcónąk az Árpód fejedelem útja és Bécsi út közötti

sza ko sza me nti é p ij lete kben ;

b) oz épület földszÍnti és első emeleti beépítési mértéke akkor érheti el a 700%-ot

ba) ho oz épĺilet egésze a rendeltetése szerint: közhasznólotú k,özintézmény, kulturális célú, vąląmint
szórą koztatósi re n d e lteté s{i, vagy

bb) ha a Jöldszinti beépĺtett terület, vagy a telek legalóbb 20 %-a kijzhosznólotú terület, és amelynek legalóbb fele
üvegtetős lefedésként, vogy garózsszint feletti tetőkertként valósul meg, és

bc) a VI-H/Z-4 jel(l építési iivezetben o felsőbb szintek beépĺtési mértéke nem haladhotja meg o 80 %-ot;

c) az épijlet minden szintjére vonotkozó 70o%-os beépítési ménék ąkkor ąlkqlmazható, hq

co) porkolóház kerül elhelyezésre, vagy
cb) az épület o sajót parkolósi kótelezettségén felül legolább 25% többletet jelentő közcéllj parkolóférőhellyel

létesĺil, vogy
cc) az épületfilldszinti területének legolóbb 30%-a közhasznólotú területként kerül kialakĺtósra, és ąz közvetlenijl

ą kijzte rij lethe z csątlą kozi k;

d) kereskedelmÍ rendeltetés:

do) legÍeljebb összesen 4000 négyzetméter,
db) a Vt-H/z-4jelű épĺtési övezetben legfeljebb összesen 75.000 négyzetméter

ó lto lá n os szi ntte rü l ettel l étesĺth ető ;

e) szÍntterületi mutató kedvezmény akkor adható, hą:

ea) o telek egy része, vagy o földszinti terijletek meghatározott része közhąsznólątú területként kerül kiolakĺtásrą,
vagy

eb) a saját telken közcélú lakossógi parkolók kerülnek kialokĺtósára, vagy
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ec) oz építtető vdgy a tulojdonos ą településrendezési Íeladatok megvolósulósót biztosĺtó sojótos jogintézmény
keretében (TRíZ) részt vesz lbudo-Újlak területén az onkormányzat óltal meghatórozott kiizterĹilet

felúj ítósó ba n a vonotkozó jogszabólyi feltételek betartósóval;
ed) a VI-H/Z-7 épĺtési övezetben az építtető vagy a tulajdonos a településrendezési feladotok megvalósulósót

biztosĺtó sajótos jogintézmény keretében (TRSZ) ellenszolgóltatós nélkt)l rendelkezésre bocsótotta, vagy
bocsótja a Szabólyozósi terven jelölt Bécsi út és Makovecz lmre utco közöttÍ sojót tulajdonóban volt, vagy sojót
tu laj d on ába n ó ll ó közte ríj letet.

Í) a 2002. januór 1. előtt mór meglévő épület padlóstere - o TKR tetőzetre vonotkozó elćiírósai figyelembevételével _

felső szinti ląkás bővítéseként beépíthető akkor is, ha az épület szintterületi mutatója nagyobb, mint az építési
övezetben meghatórozott mérték, de nem haladhatja meg az 5,0 m2/ m2 _es értéket;

g) a VI-H/Z-3 épĺtési ovezetben o 400 m2-nél kisebb telekméret esetén az óltalónos szintterületi mutotó és a porkolósi
szintterületi mutotó 0,5 értékkel növelhető a közhasznólotú terület kialokĺtáso esetén;

h) a VI-H/Z-S épĺtési övezetben oz épület magasságót o 8. melléklet 18. b óbro figyelembevételével kell mególlapĺtani,
és az épület legmagasabb pontja 79,0 m lehet.

i) a Vt-H/z-7 épĺtési óvezetben Bécsi út és a Mąkovecz lmre utca közötti |eltóró út a 400 m2-nél kisebb telekméret
esetén oz óltalónos szintterületi mutotó és a parkolási szintterületi mutató 0,5 értékkel nijvelhető a kćjzhasznólotĹl
te rü tet kio l ą kító są eseté n' "

(2l ĺzlaÉsz 178. 9 (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

ft1) A vt-H/Al/z-7, vt-H/Al/sz-E7, vt-H/Al/sz-E2, vt-H/TU-7 és a VI-H/SZ-I jelű építési ijvezetek területén]

,,f) a VI-H/AI/SZ-E2 épĺtési övezetben a parkolósi kötelezettség o meglévő épület bővĺtése esetében

fa) elszĺni parkolóban vogy a főépületben biztosítható, tovóbbó

fb) biztosítósa a telken kívül is megengedett, omennyiben a parkolósi kijtelezettség a telken belül nem oldható meg,
vogy koróbban is közterületi parkolóbon tijrtént."

18.0 (1) ĺzlaÉsz 186. 9 (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

ft1) A vÍ-I/sz-L7 jel(l építési iivezet területén]

,,c) 500 m2-nél kisebb telekméret esetén az óltalónos szintterületi mutató o,8.'

(2) azletsz188.5 (1) bekezdése a kłivetkezőg) ponttal egészül ki:

[(1) A vi-L/z-RFt jelű építési övezet területén]

,,g) meglévő épület mogassága akkor növelhető, ha oz azzal járó bővĺtés igozolton az épület eredeti épĺtéskori
magassógó nak megfelelő szintszó m figyelembevételével tijrtén i k"

19. S (1) ĺzlsÉsz191.0 (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A vi-2/sz-6 jel(i építési övezet területén

a) takós az emeleti szĺnteken létesĺthető;

b) a parkolási kijtelezettséget

ba) legalóbb 80%-ót épületben vogy terepszint olotti épĺtményben kell biztosítani,
bb) oz alapfokú egészségügyi-, oktatósi- és egyéb közintézmények esetén közterületen is lehet bĺztosĺtani,
bc) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garózs nem alakĺthotó ki,

akkor a korlátozóssal érintett mértékig ą telken belüli Íósĺtott Íelszĺni parkolóban lehet biztosítani."

(2l ĺzleÉsz 191. s (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[p) A vÍ-2/sz-9 jel(i épĺtési i'vezet területén]

,,d) o porkolősÍ kiitelezettség legfeljebb 50%-ban - óvoda, błjlcsőde létesítése esetén 700%-ban - felszíni parkolóban is
biztosítható'"

20. s nz ÓsÉsz 196. s (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[(1) A vÍ-3/sz-EL, vi-3/sz-E2, vi-3/sz-E-3 és a Vi-3/SZ-E-4 építési övezetek területén]

,,h) vi-3/sz-Ez épĺtési övezet területén lévő kolostorrom SzobóIyozásÍ terven meghatórozott arónyú zöldfelületként
rög zĺtett te rü lete ön ó lló te lekké nt kio lą kĺth otó'"

nzlaÉsz2o4.0 {2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[(2) A Gksz-7/SZ-Ĺ, Gksz-x./SZ-2,6ksz-7/SZ-3, Gksz-7/SZ-4 Gksz-Ĺ/SZ-S, és a Gksz-7/5Z-6 jelĹĺ építési övezet területén]

,,h) A 6ksz-1/SZ-5 építési övezetben

ha) a rendelet hatólybolépésekor mór meglévő telephelyen új épület elhelyezésének feltétele a legalább 20%-os
zilldfelületi aróny biztosĺtósa, omely teljesértékű vogy tetőkerti zijldtetővel is lehetséges;

hb) ą ho) alpont szerinti telephely megszűnése és o meglévő épületek beépĺtett alapteriĺletének legalóbb felének
elbontásą esetén a telken az előĺrt złildfeliilet legkisebb orónya 35%, vqgy a 24. 9 (3) bekezdés szerinti
legkisebb zöldfelijleti aróny kedvezményes értéke ąlkolmozható, amelynek sorón az előĺrt fósĺtós o minimólis
zöldfeIület területén kÍvül volósítandó meg."
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22.5 (1) łz lsÉsz 228. s (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A KÖu-L, Köu-2, Kou-3 és a Klu-4, valamint a Kök és a Kt-kk jel(i övezetek terüIetén elhelyezhetők

a) a kiĹzutak és azok szervízútjoinak felszíni és külónszintű létesĺtményei - a közlekedési hólózotban betöltött szerep
szerinti kiąlakítóssal (út, csomópont, műtórgyok, csopadékvíz elvezető rendszerek),

b) a kötöttpólyós közlekedés közúti gyorsvosúti (villamos) építményei - a Kt-kk övezet kivételével,

c) a gépjármťi vórokozós létesĺtményei - építményként vogy felszíni pąrkotóként,

d) a kerékpóros és gyalogosforgalom céljóra kijelölt területek és azok épĺtményei,

e) a közművek, hĺrközlési létesĺtmények felszĺni és felszín qlatti épĺtményei,

Í) a csapadékvíz elvezetés m(itórgyai,

g) zöldÍelületi elemek, tovóbbó kertépĺtészeti és szqbodtér épĺtészeti tárgyak, m(itórgyak, kisrnyezetvédelmÍ
létesĺtmények,

h) köztórgyak,volamint

i) utasváró, vendéglótó terasz,

j) ahol o Szabőlyozúsi terv azt lehetővé teszi, és a TKR nem tiltjo, kÍoszk,

k) a közúti (irszelvény figyelembevételével létesüIő építmény a terepszint oĺatt vagy felett, ahol a SzabáIyozúsi terv
sza bó lyozá si e l e me le h etővé teszi,

l) ahol a SzoblúlyozósÍ terv lehetővé teszi, o 15' 5 (3) bekezdés szerinti lehatórolóson belüli építmény."

(2) łz ÓaÉsz 228. 5 (17} bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(17) 
A Rou-2/Á jeI(Í óltomósépület ijvezet, és q Kiiu-4/Ap autóbusz pólyaudvar övezet területe elsősorban a közösségi kijzlekedés

óllomósépületeinek elhelyezésére, ótszóllósi kapcsolotok biztosítósóra szolgól, amelyen elhelyezhetők az (5) bekezdés épĺtményei,
tovóbbó

o) a tömegközlekedés mególlóhelyeinek vórakozóépítményei, és hozzójuk kopcsolódóan

aa) a közlekedést szolgóló informóciós és szolgólati irodók, ügyfélközpont, kezelő helyiségek,
ab) jegy- és bérletpénztár,
ac) szolgálatipihenők,
ad) vórótermek és vórąkozó terek, pihenők,
ae) raktór,
ąÍ) kerékpórtórolók,
ag) nyilvónosillemhely,
ah) köztárgy,
oi) közműlétesĺtmény műtárgya létesíthető, tovóbbó
aj) az épületen beli)l, vagy önólló épületben vendéglótósi, szolgóltotósi rendeltetések

helyezhetők el, amelyek során parkolási kötelezettség nem keletkezik.

b) a Kou-2/Á és a Köu-4/AP jelĹi i)vezet terütetén

ba) az a) pontbon fogląltakon kĺvül elhelyezhető kiskereskedelmi és vendéglótó rendeltetés, vendéglátó terasz a
Szabólyozósi terven az ,,épĺtés helye beépĺtésre nem szánt övezetben, vogy köztert)leten" jelöléssel ellóton
helyen;

bb) ąhol q SząbályozđsÍ terv lehetővé teszi kioszk;
bc) a létesíthető építmény legmagosobb pontja 4,5 méter lehet;

c) a területen nem helyezhető el
ca) épĺtményszer(i hasznólat céljóra szolgóló önjóró vagy vontatott lokókocsi,
cb) oz épĺtési tevékenység időszakón túl mobilépítmény, konténer, konténerház, mobilhóz, fedett, óthelyezhető,

késztermékként a helyszĺnre szállĺtott, vagy a helyszĺnen összeszerelt, nyĺlóssal (nyílósokkaI) ellátott modulóris
épĺtmény,

d) a közlekedést szolgáló építmények részben (peron lefedés), vogy egészben a szomszédos közterületek fölé is
benyúlhatnak a biztosĺtą ndó ű rszelvény figyelembevételével,

e) az,övezet terÍjletének terepszint felett és alątt egyarónt legfe\ebb 20%-o építhető be, legalóbb 10%-ón zöldÍelületet
kell biztosĺtani,

Í) épület o Szabólyozósi teruen jelölt,,építés helye beépĺtésre nem szánt övezetben, vagy közterületen" lehatóroláson
belüI helyezhető el, amelynek sorón a Szentlélek téren

Íą) ą 15. 5 (3) bekezdés szerinti méretkorlót figyelmen kĺvül hogyandó,

Íb) a közösségi kilzlekedéshez tartozó konténerépítmény lecserélhető,

Íc) bármilyen építmény elhelyezésénél az 7200-as ivóvĺz főgerincvezetéket és ąnnak védőtávolsógót a
szolgóltatóval egyeztetett módon figyelembe kell venni'

g) a nem beépített és nem közlekedést 5zolgóló területeket ziildfelületként kell kiolokĺtqni."

(1) nz lsÉsz 23o. o (1) bekezdése a kiivetkező k) ponttal egésziil ki:

[(1) A zkp jel(i övezetek jellemzően a legolőbb 1 hektór kiterjedésű zöldterületek o kijvetkező ijvezeti besorolósok szerint:]

,,k) Zkp-Rek7 oz 7 hektárnól nagyobb méretíi, a lakosság rekĺeóciós szabadidő eltijltését szolgóló zöldterületek'"
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24.5

2s. s

(2l Rz ÓsÉsz 231. 9-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

,,(10) A Zkp-Rek7 jel(i ijvezetben elsődlegesen közjóléti, sportolósi és egyéb rekreóciós célú területek alakĺthotók ki, omelyeken
elhelyezhetők _ a terület geotechnikąi besorolásának megfelelő geotechnikai jelentés figyelembevételével -

a) pihenés, testedzés (erdei tornapólyo, télisport-pólya) épületnek nem minősülő épĺtményei,

b) nemversenyszerűsportolóshozkialakítottsportpólyo,

c) kerti épĺtmény _a kerti víz- ésfürdőmedence, kertĺ zuhonyozó, kerti napkollektor kivételével,

d) gyalogos létesĺtmények épĺtményei, továbbó gyalogút, kerékpórút, fósĺtott felszĺni porkoló,

e) oz ismeretterjesztés _ épületnek nem minősülő - épĺtményei,

Í) vendéglátó rendeltetést tortalmozó épület legfeljebb 150 négyzetméter olopterülettel,

d nyilvónos illemhely,

h) a területfenntartósóhoz szükséges épĺtmények, épületek, továbbó

i) az iivezet terijletén közpark jellegű területrendezés történhet, sportkert, jótszótér létesíthető, amelyeken az
ahhoz tortozó épĺtményeĘ a használók kiszolgólósót szolgóló épületek létesíthető."

ezlaÉsz234.5 {7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A zÍk-3/vÍ és a ZÍk-a/VÍ jel(Í övezetek területén

a) a következő építmények helyezhetők csak el a b) pont együttes figyelembevételével:

aa) a kijzlekedés terepszint alatti építménye,
ab) q kijzlekedés terepszint feletti vórólétesítménye,
oc) a környező lakóépületek kiszolgólósa céljóból mélygarózs;

b) elhelyezhető továbbó egyéb terepszint alatti építmény, amely tómfalépítményként is kialakítható o tereplejtés
figyele m b evéte léve l, o me lybe n

ba) a zÍk-3/Vi jelű épĺtési övezetben o vendéglótós épĺtményei kozül cukrószda, fagylaltozó, tovóbbó
kiskereskedelem, nyilvános ille mhely, gą rázs létesĺthető,

bb) a zfk-a/vi jelű építési iivezetben nyilvdnos illemhely létesíthető;

c) a terepszint alatti építmények felső szintje - megközelítést szolgáló, a beépĺtettségbe beszómítąndó épĺtmények
(lépcső, felvonó, rámpa) kivételével _ nem ny,jlhat a kornyező csatlakozó jórda vagy zöldfelületek Íölé 1 méternél
nagyobb mértékben."

Rz ÓsÉsz 235. E (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(11) Az Ek-2 jelĹj łjvezetben a közjóléti rendeltetésnek megfelelően elsődlegesen közjóléti, sportolósi és egyéb rekreóciós célú
területek alakĺthatók ki, omelyeken elhelyezhetők - a terület geotechnikai besorolásának megfelelő geotechnikoi jelentés

figyelembevételével -

a) pihenés, testedzés (erdei tornapólya, télisport-pólyo) épületnek nem minősülő épĺtményei,

b) nem versenyszer(i sportolóshoz kialakĺtott sportpólya,

c) keni épĺtmény _ a kerti vĺz- és fürdőmedence, kerti zuhonyozó, kerti napkollektor kivéteĺével,

d) gyologos létesítmények épĺtményei, tovóbbó gyalogút, kerékpirút, fósított felszĺni parkoli,

e) az ismeretterjesztés - épijletnek nem minősijlő - épĺtményei,

Í) vendéglátó rendeltetésttartalmazó épület legfeljebb 750 négyzetméter alapterülettel,

g) nyilvónosillemhely,

h) a terület fenntartósóhoz szükséges épĺtmények, épijletek, továbbá

i) oz övezet területén közpark jellegű területrendezés történhet, sportkert, jótszótér létesĺthető, amelyeken az ahhoz
tqrtozó építmények, a használók kiszolgólósót szolgóló épületek létesíthető."

(12) Az Ek-3 övezetben a jelen rendelet hatálybalépésekor mór jogszerű meglévő pihenőfunkciót szolgóló szabólyos épi)leteken
kĺvül új épület nem létesĺthető, a meglévő épület nem bővíthető, csak a jókorbantartós célli építési tevékenység folytothotó,
lebontós utón új épület nem létesĺthető. Épĺtményként

a) a szabodĺdő eltijltés épĺtményei,

b) pihenés, testedzés épĺtményei,

c) az ismeretterjesztés - épijletnek nem minősülő - épĺtményei,

d) a teriilet fenntartósóhoz szükséges épĺtmények,

e) a turizmust szolgáIó építmények (menedékhóz, erdei tornapólya, télisport-pólya),

Í) biztonsági okbóI szükséges őrhóząk melléképĺtmények,

g) kerti épĺtmények _ a kerti vĺz- és fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kerti nopkollektor kivételével _,

h) szakrólis és hitéleti épĺtmények

helyezhetők el."

I



26. 9 (1) nz lsÉsz 237.5 (7l bekezdés b) pontia a következő bi) alponttal egészül ki:

[(7) Az Mk jelű övezetek területén o (6) bekezdésben foglaltak betartósóvąl

b) elhelyezhető]

,,bi) az életvitel szer(i tąrtós ott tartózkodós feltételeit nem biztosĺtó, rekreóciós célú pihenőépület,"

(2\ łz ÓeÉsz 237. 5 (9) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

ftg) Az Mk-2 jelű övezet területén]

,,i) oz övezet terijletén legfeljebb 400 m2 bruttó alapterÍjlet(i, a területet hosznólók ellótósóro szolgáló kiskereskedelmi
é pítm é ny léte sĺth ető, a m e n ny ibe n

ia) a telek előtt legalóbb 72 m-es szélesség(i közterület van kiolakítvo, és
ib) legolóbb o részleges közm(iellótós biztosÍtott o telken."

(3) łz lsÉsz 237. o (1o) bekezdés d) pontja helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

[(10) Az Mk-2 jelű övezetbe sorolt terület esetleges távlati beépĺtésre szónt területi ótsorolásónok és belteríjletbe vonósónok
ke zd e m é ny e zési fe ltéte l e ]

,,d) a közművek fő vezetékeinek kiépítése, küloniJsen a csatorna és vezetékes vízhólózat fővezetékei tekintetében, vagy
ezekre vonątkozó elfogodott tervek és konkrét megvalósítósi szóndék megléte."

27.5 lz ÓgÉsz 241. 5 (1) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:

ft1) A Szabólyozási Teruen jelölt egyes szabólyozósí elemekre vonatkozó kiegészítő előÍrósok:

c) a kettőzött hiz jelölés eseténJ

,,ce) Qz egyik oldalhatóron ólló, utcavonolig nem kiépĺtett épület oz utca irónyóba bővĺthető, vogy ott új épület
elhelyezhető, de az épület elhelyezése nem jórhat értékes ni5vényzet kivógósóval;"

28.5 (1) ĺzlstsz247.9 (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(j) Az épület legmagasabb pontjót a következő szobólyok betąrtósóval kell meghatórozni o Bécsi littal hątáros telkek esetében:
t18. óbra]

a) o Bécsi út Íelől, vagy a Kecske köz felől - az úttol a TKR alapjón kijtelező módon pórhuzamos _ gerincvonal magossóga
nem haladhatja meg a Szabólyozósi Terven szereplő Bécsi út, és a Kecske köz felől meghatározott pórkánymagasság
vogy homlokzatmagassóg 6,0 méterrel növelt értékét;

b) oz épület legmagosabb pontjónak lehatárolását szolgáló magossógi Ídom kontúrjónok hatóroló síkjait o c)-e) pont
szerint kell mególlapítoni

ba) a Bécsi út keleti oldolón fekvő a Bécsi úttal közvetlenijl szomszédos, volamint
bb) a BécsÍ út nyugati oldalán fekvő o Bécsi út és ą Kecske köz kijzijtti, tovóbbó
bc) d 2. tömbben ą Bécsi út és a belső feltóró út közötti

épületek esetében;

c) o területre vonatkozó magassógi idom mególlapĺtósa sorón [18. a1-a2 ábra],

ca) a ferde sík hajlóssz,öge 459,
cb) az eĺméleti gerincvonolot meghatórozó vízszintes sĺk mogassóga a párkónymagasság, vagy

homlokzotmogassóg értéke + 6,0 méter;

d) a Bécsi út nyugoti oldalón fekvő ótmenő telek esetében, ha a Kecske köz, vagy a 2. tömbben a belső feltáró utca felől a
magassági idom vĺzszlntes sĺkjo magasabbon helyezkedik el, mint a Bécsi út Íelőll vízszintes sĺk, ąkkor a magassági
idomot a kćjvetkezők szerint kell mególlapítani [18. a1-a2 ábra]

da) meg kell hatórozni o két eltérő magassógú pórkónyvonolat, oz arra Íektetett két 45p-os ferde sĺkot és a
hozzójuk tartozó vízszintes magassági sĺkokot, és

db) a két eltérő magassógú vĺzszintes síkot ą Bécsi út Íelől az utca szemközti homlokzoti falsĺkjónok 7,5 méteres
magassógĺ vonalótól a Bécsi út felőli pórkányvonalro Íektetett 459-os ferde sík és a hozzótartozó vízszintes sĺk
metszésvonalára (elméleti gerincvonal) fektetettÍerde lótvónysĺkkal kell összekötni;

e) az a)-c) pontok szerint meghatározott síkok (a két 459-os, o két vĺzszintes, és qz azokat összekötő harmodik ferde
lótvónysĺk) fölé épületrész - o kémények és szellőzők kivételével _ nem nyúlhat;

Í) a Bécsi út nyugati oldalón fekvő ótmenő telek esetében, ha o Kecske köz, vagy a 2' tömbben a belső feltóró utca felőI o
magassógi idom vĺzszintes sĺkja alacsonyabban helyezkedik el, mint a Bécsi út Íelőli vĺzszintes sĺk, okkor a magassógi
idomot a Bécsi út felől szerkesztett vízszintes sík hatórozza meq;

g) a hótsó telekhatór felé néző homlokzat esetében nem kell a c)-f) pont szerinti mogassdgi idom közterüIet felőti
sze r keszté si sza bó ly a it o l ka l m a z ni;

h) a Bécsi út keleti oldąlón ą területre vonotozó mogossógi idomot a 459-os Íerde sĺk és a 8' melléklet 78.b óbrą szerinti
ferde lótvónysĺkok (lótványsĺk-1 és lótványsĺk-2) együtt hatórozzák meg, amelyek fölé csak az i) pontban
m e g h ató rozotta k sze ri nt ny ú lh at é p ü l etré sz;

i) a Bécsi út keleti oldalán a Bécsi (lt 69-71. szóm olatti telken a kozterületi hatórvonąltól szómított
9



2e. s

30. s

ia) 6 méteren belül o pórkányvonalra fektetett 459-os Íerde sík és a lótvónysík között legfeljebb a teljes
hom lokzatszél e ssé g 1 /8-ó n,

ib) 70 méteren túl leqfeljebb a teljes homlokzatszélesség 7/5-én és a látványsĺk-l Íölé leqÍeljebb 4,0 méter
magassógig,

ic) 20 méteren túl legfeljebb a lótvónysĺk-2 magassógóig

nyúlhat épületrész"'

(2l fu ÓsÉsz 24t,g(9l bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) A 7-es tömb szabályozósa

a) o 14669 és a 74695, 74696 hrsz.-ú telkek, valamint a 14699/3, 14699/4 hrsz'-ú telkek szabályozási Tervben lehatórolt
területét, továbbá o 14697/2 hrsz.-ú telek teljes területét kiizhasználat céljára ótadott területként kell kiqlakĺtani' Az e
célból jelölt területek kerĺtéssel nem hatórolhatók le, rajtuk a gyalogosforgalom szabad ótjórósót időbeli korlótozós
nélkül ketl biztosítanÍ;

b) o 14695, 14696, ą 14697/2 és o 14699/4 hrsz'-ú telkek ijsszevonandók a közhasznólatú terület kialakĺtósa mellett;

c) o Bécsi út 69-77' szám ąlotti (14696 és 74695 hrsz) épületek megtortósa esetén ąz épület parkolási igényeit:

co) a Galagonya utca felől megki)zelíthető ótépített pinceszinten. vogy
cb) o L4697/2, 14699/4 hrsz.-ú telkek alatti mélygarázsban

kell biztosĺtąni;

d) a Bécsi út 69-77. szám olatti (74696 é5 74695 hrsz) épi)letek bontósct esetén az új beépítés porkolósi igényeit:

do) a Gąlągonya utca felőli megközelítésű mélygarózsban, és
db) a 14697/2, 14699/4 hrsz.-ú telkek ąlatti mélygarózsban

kell biztosĺtani;

e) a Bécsi út 69-71. szómú épület ((14696 és 14695 hrsz meglévő vogy új) összekothető a Galagonya utca menti új
épület(ek) emeletĺ szintjével, és az épület földszinti kioląkĺtáso sorón ą gyologos ótkozlekedést a Galogonyo utco és a
Dereglye utca kćjzötti közhasznólotú területen legalóbb 6,0 méter széIes és legolóbb 4,o méter belmagassógú
(i rsze lvé n nye l biztos ĺta n i ke ll' "

nz laÉsz 248. 5 (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az épületek magassógi kialąkĺtósónok szabólyai a következők

o) az épület legmogosobb pontja legfeljebb 25 méter lehet, kivételt képez ez olól a Viador utcai utcakép
látvónyvédelme miatt a 5zobályozósiTerven jelölt sóv, ohol a Viodor utca vonalától a tömb belseje felé eső 20 méter
széles sóvon belĺ)l legfeljebb 20,5 méter lehet az épület adott súvro eső legmagasabb pontja;

b) ą csątalakozó pórkőnymagassóg értéke legfeljebb ż0,8 méterrel térhet el a szomszédos épület
pórkónymagassógának értékétől, a Viodor utcai épületek kivételével, ahol azoknak az eredetivel azonosnak kell
lennie."

(1) ĺzlgÉsz249. s (2) bekezdés c) pontja helyébe a kcivetkező rendelkezés lép:

[(2) A vÍ-1/sz-2 övezetre vonatkozó előírósok]

,,c) 16275 hrsz'-ú telken ,,megtartásra javasolt épület, épületrész"

ca) felújítható,
cb) legÍeljebb egy szinttel és tetőtérrel bővĺthető,
cc) ótépítése, bővítése sorón a hegy felőli oldalon a homlokzatmagossóg a meglévő KÍscelli utca felőli épi)letrész

meglévő gerincmogassógát nem haladhatja meg,
cd) a telekhotóron ólló oldalfalóbon nyitható nyĺlászáró nem, de bevilógĺtó határoló Jelület lésíthető;"

(2l az lsÉsz ząg.5 P) bekezdése a kiivetkező d) ponttal egészül ki:

[(2) A vi-1/sz-2 övezetre vonatkozó előírósok]

,,d) o 16275 hrsz'-ú telken a meglévő épület teljes elbontósa esetén az épĺtési helyen belül ą telekhatórtól szómĺtott 5,0
méteres sóvban csak terepszint alotti beépítés létesĺthető."

ĺzleÉsz
a) 4. ś (5) bekezdés d) pontjában a,,viszonyított 3 méteres" szövegrész helyébe a,,viszonyĺtott (bevágós feltöltés együttesen)

3 méteres";

b) 6. $ (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában és a (6) bekezdésében a ,,kerti medence" szövegrész helyébe a ,,kerti víz- és
Íürdőmedence";

c) 7. s (2) bekezdésben a ,,tisztított szennyvĺz közvetlen tolajba szikkasztóso" szövegrész helyébe a ,,tisztĺtott szennyvĺz
szikkasztóso";

31. S (1)
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d) 13. s (2) bekezdés b) pontban a,,XlX. Fejezet" szövegtész helyébe a,,XX!' Fejezet";

e) 15. s (].) bekezdés c) pont cb) alpontjába n a ,,ba) alpontban" szövegrész helyébe a ,,ca) alpontban";

f) 24. s (3) bekezdés a) pontjában a,,vagy XXl' Fejezet" szövegľész helyébe a,,vagy a XXl' Fejezet";

B| 24. s (3) bekezdés b) pontjában a ,,terület minden" szövegrész helyébe a ,,terület (+x Ía) minden";

h) 60. s (3) bekezdésbena,,vcrgy a helyi"szi5uegrész helyébe a,,vagy-ha van_a helyi";

i) 70. s (1) bekezdés c) pontban a ,,oz ob) és bo) olpont szerinti túlnyúlós" szövegľész helyébe a ,,az o) és b) pont szerinti
túlnyúlós";

j) 135. s (61) bekezdés a) pont ab) alpontjában a,,720 négyzetméter" szövegrész helyébe a,,80 négyzetméter"i

k) 1"52. ś (5) bekezdés b) pontban a ,,lakófunkció - a legfeljebb egy szolgólati lakós kivételével _ létesíthető" sziivegrész
helyébe o,,lokó|unkció létesíthető" ;

l) 192. 9 (6) bekezdésben a ,,VÍ-2/5Z-L6 jel(l" szövegrész helyébe a ,,VÍ-2/Z-L6 jel(i";

m| 225.5(17)bekezdésf)pontjábana,,kertimedence"szöuegtészhelyébea,,kertivíz-éstürdőmedence";

n) 236. 5 (5) bekezdés b) pont bg) alpontban az,,istólló" szövegrész helyébe az,,istólló, ól";

o| 237 ' 5 előtti 95. alcímben az ,,óltąldnos" szövegrész helyébe a ,,kertes";
p) 237.5 (8) bekezdés d) pont dc) alpontjában, az,,ott-tortózkodós" sziivegrész helyébe a ,,oz életvÍteĺ szer(j tartós ott-

tartózkodós" és a ,,biztosĺtó pihenőépület" szövegÍész helyébe a,,biztosító rekreóciós célú pihenőépület";

q| 237' 5 (9) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a,,oz ott-tortózkodós" szövegrész helyébe az,,életvitel szer(Í tartós ott-
tartózkodás" és a,,biztosító pihenőépület" szövegrész helyébe a,,biztosító rekreiciós célú pihenőépület";

r) 237 . S (9) bekezdés d) pontban az ,,a b) pont szerinti" stövegrész helyébe az ,,a b) pont bc) olpont szerinti";

s) 24t. s (7l bekezdés d) pont db) alpontjába n a ,,kerti medence" szövegrész helyébe a ,,kerti víz- és fiirdő medence"

szöveg lép.

l2l ĺz laÉsz 235. $-ban az ,,Ev-7" helyébe ,,Ev-Yef 7" , az ,,Ev-Z" helyébe ,,Ev-VefŁ" , az ,,Ev-3" helyébe ,,Ev-Vef3", az ,,Ev- " helyébe
,,Ev-Yef 4", az ,,Ev-5" helyébe ,,Ev-Yef 5", az ,,Ev-6" helyébe ,,Ev-Vef 6" szövegrész lép.

(3) łz ósÉsz 1. mellékletén (Szabályozási Terv)
a) az ,,Ev-t" civezeti jel helyébe az ,,Ev-Ve/t" övezeti jel,
b) az ,,Ev-2" <lvezeti jel helyébe az ,,Ev-YefL" övezeti jel,
c) az ,,Ev-3" <ivezeti jel helyébe az ,,Ev-Ve/3" övezeti jel,
d) az ,,Ev- " ĺivezeti jel helyébe az ,,Ev-Ve/ " ĺjvezetijel,
e) az ,,Ev-S" övezetijel helyébe az ,,Ev-Ve/S" övezeti jel,
f) az,,Ev-6" övezeti jel helyébe az ,,Ev-Yef 6" övezeti jel,

lép.

(4) nz lsÉsz 1. mellékletén (Szabályozási Terv| a 228t3h hrsz Mészkó utcai park ,,Ek-Z" övezetijelölése az ,,Zkp-Rek/7" övezetre
módosul.

32. s (1) nz lsÉsz 1. melléklete (Szabályozási Terv) a rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(Ż) nz ÓgÉsz 2. melléklet 4., 8(2|.,1o., 11.(1), 7t.|2|, t2,(2|, 14., 20. számú táblázata a rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) az laÉsz 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) ĺzlgÉsząs. melléklete a rendelet4. melléklete szerint módosul.

(5) Rz ÓsÉsz 7. melléklete a rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) ez ÓsÉsz 8. melléklet 18. ábra a rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7l łz ÓsÉsz - a rendelet 7. melléklete szerinti - 1].. melléklettel egészül ki.

33. s (1) Ez a rendelet - a 35. s-ban foglalt kivétellel - a kihirdetését kovető 15. napon lép hatályba

(2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

34. 9 Hatályát vesztl az ÓaÉsz 245. s (2) bekezdés c) pontja.

LL



3s. s (1)

36.5

A 31. 0 (2) és (3) bekezdés a l65t/2ot7. (Xll. 6.) Főv' Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti terve
,,Szerkezeti tervlap" 1. melléklet Területfelhasználás c' tervlapjának módosításáról szóló fővárosi közgyűlési határozat
elfogadása után, a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2oL5. (ll. 16.) Főv' Kgy. rendelet 1. mel!ékletének
módosításáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet hatálybalépését kovető napon lép hatályba, amennyiben azon az ,,EÝ' jelzésíj
védelmi erdő tertiletfelhasználási egységének megnevezése,,Ev_Ve" jelölésre változik'

(2l A 31. 0 (4) bekezdés a I651'/2ot7, (Xll.6') Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti terve
,,Szerkezeti tervlap" 1. melléklet Területfelhasználás c. tervlapjának módosításáról szóló fővárosi közgyűlési határozat elfogadása
után, a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szólő5/2oI5. (ll. 16') Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosításáról szóló
fővárosi közgyűlési rendelet hatálybalépését követő napon lép hatályba, amennyiben azona228I3h hrsz. Mészkő utcai park
területén az ,,Ek" jelzésű k<izjóléti erdő területfelhasználási egység helyébe a ,,Zkp" területfelhasználási egység lép.

(3) A 23. 9 a 31. 9 (4) bekezdésével egyidejűleg lép hatályba

A 23. ś és a 31. S (2)-(a) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a jegyző annak ismertté válását kovetően - a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján való kĺfüggesztéssel - haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

A 478/2o2o. (Xl' 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a Kat' 46' s (4) bekezdése alapján
a Képviselő-testület hatáskörében eljárva:

Dr. Lőszló
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