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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (… . … .) 

önkormányzati rendelete a Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 

szóló 2/2007.(I.18.) rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk 1. bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ában foglaltakra, a következőket rendeli el: 

 

1.§  

(1) A Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) rendelet 

(továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án 

hatályos településrendezési követelményeit (II.-III., fejezet és az 1. számú melléklet 

fogalommeghatározás), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 

15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és 

eltérésekkel együtt kell alkalmazni.” 

(2) A R. 3.§ a következő (1/a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1/A) A kerület közigazgatási területén területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, 

telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, 

felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény 

rendeltetését megváltoztatni csak a jelen rendelet, a (1) bekezdésben felsoroltak és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok alapján szabad.” 

(3) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A vonatkozó jogszabályban a zártsorú beépítési módra biztosított felhatalmazás alapján az övezeti 

tervben lehatárolt területeken építési munka - parkolóház, 6.000 m2 feletti bruttó szintterületű kereskedelmi 

épület, és önálló mélygarázs létesítése kivételével - a szabályzat alapján végezhető, Kerületi Szabályozási 

Terv (továbbiakban: Szabályozási Terv) nélkül.” 

(4) A R. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A 4/A – 4/I. §-ok az egyes területekre vonatkozó szabályozási előírásokat tartalmazzák, a 4/J.§ 

„KSZ-II-…” sorszámmal jelezve tartalmazza a 2011. február 1-től hatályos Kerületi 

Szabályozások egyes területekre vonatkozó előírásait. 

Mindezeket együtt kell alkalmazni a jelen rendelet II-V. fejezetében foglalt rendelkezésekkel.” 

 

2.§  

A R. 4.§-a helyébe a következő cím és bekezdések lépnek:  

„Közterület Alakítási Terv (KAT), Szabályozási Tervek 

(1) Közterületi Alakítási Terv (továbbiakban: KAT) készíthető – illetve a szabályzat vagy a 

Képviselő-testület, döntése alapján készítendő – a jogszabályok keretei között a városszerkezetileg, 

forgalom-technikailag vagy városképi szempontból együtt kezelendő közterületekre.” 

(2) Abban az esetben, ha a KAT elhatározása a szabályzatban és/vagy szabályozási tervben 

meghatározott szabályozási jellemző vagy, előírás megváltoztatását igényli, a szabályzat jogszabály 

alapján lehatárolt területre vonatkozó módosítását el kell végezni.” 

 

3.§  

(1) A R. 4/A.§ (2) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(2) Az L6-II-13 jelű építési övezetbe sorolt területek további előírásai” 

(2) A R. 4/A.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) térszín alatti beépítés: 

ba) legfeljebb 1 pinceszint létesíthető, mely nem nyúlhat túl az épület terepszint feletti kontúrján, 

bb) meglévő épület esetén utólagos pinceszint létesítése csak az épület építési helyen belüli részén 

megengedett.” 
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(3) A R. 4/A.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„d) a lakóterület lakóépületeken kívüli felhasználása esetén a megengedett maximális épülettömeg a (3) 

bekezdés ac) pontjában szereplő, szomszédos intézményterületre vonatkozó előírásokkal azonos.” 

(4) A R. 4/A.§ (3) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(3) Az I-II-14, I-II-15 jelű építési övezetekbe sorolt területek további előírásai” 

(5) A R. 4/A.§ (3) bekezdés aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) előkert létesítése kötelező, az előkert mérete min. 5,0 m; 

A Kolozsvár utca menti telkeken előkertben hídszerű mérnöki építmény elhelyezhető.” 

(6) A R. 4/A.§ (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„b) térszín alatti beépítés: 

ba) legfeljebb 1 pinceszint létesíthető, mely nem nyúlhat túl az épület terepszint feletti kontúrján, 

bb) meglévő épület esetén utólagos pinceszint létesítése csak az építési helyen belüli épületrész alatt 

megengedett.” 

 

4.§  

(7) A R. 4/B.§ (1) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) Az I-II-16 építési övezetbe sorolt területek további előírásai” 

(8) A R. 4/B.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) Az építési övezet területén az oldal- és hátsó kert legkisebb mérete nem lehet kisebb, mint 3,0 m, a 

legkisebb telepítési távolság*: 

ba) 7,5-7,5 m-es megengedett legnagyobb építménymagassággal beépíthető telkeken lévő 

épületek között 6,0 m; 

bb) 7,5-6,0 m-es megengedett legnagyobb építménymagassággal beépíthető telkeken lévő 

épületek között 6,0 m; 

bc) 10,5-7,5m-es megengedett legnagyobb építménymagassággal beépíthető telkeken lévő 

épületek között 7,45 m.” 

 

5.§  

(9) A R. 4/C.§ (1) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A I-II-17 jelű építési övezetbe sorolt területek további előírásai” 

(10) A R. 4/C.§ (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„j) A Duna-parti kerékpár-úthálózathoz való kapcsolat biztosítását KAT alapján kell megvalósítani.” 

(11) A R. 4/C.§ (2) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi pont lép: 

„a) Közteret záró új saroképület köztérre néző homlokzatmagasságának tervezésekor ” 

(12) A R. 4/C.§ (2) bekezdés aa) pontjának helyébe az alábbi pont lép: 

„aa) a szabályozási terven a tervezési területen kívül feltüntetett szomszédos tömbök közteret 

záró épületeinek homlokzatmagasságaihoz is illeszkedni kell,” 

(13) A R. 4/C.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) A Tölgyfa utcára néző építmény egy homlokzatának magassága (F/L arányból számított érték) 

egyik határoló utca felé sem haladhatja meg a 21,5 m-t. Az építmény egyéb építési paramétereit az 

övezeti előírások és a KVSZ vonatkozó előírásai határozzák meg azzal a kitétellel, hogy az 

építménymagasság számítása során az OTÉK rendelkezései szerint kell eljárni.” 

 

6.§  

A R. 4/D.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) A buszfordulóval szembeni (jelenleg hrsz.: 15942/77 egy része, 15942/78, 15942/79, 15942/80, 

15942/8, 15942/101 egy része telkek területén) turisztikai fogadótér kialakítását (burkolatok, információs 

táblák, turista térképek, padok, esőbeálló, hulladékgyűjtő, ivókút, kijelölt tűzrakó hely stb.), elhelyezését 

közterület alakítási terv alapján szükséges elvégezni.” 

 

                                                 
* Az engedményes érték csak és kizárólag a KSZT-II-02 jelű szabályozási terv területén érvényesíthető. Az engedményes előíráshoz az 

OTÉK 111. § (2) bekezdése értelmében az állami főépítész 0810279/1/2008 számú, 2008. június 10-én kelt állásfoglalásában hozzájárult.  
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7.§  

(14) A R. 4/E.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) KAT készítendő a SZT-05/m jelű mellékletén megjelölt közterületi szakaszokon a telek használati 

arányainak, a burkoltfelületek arányainak és az anyaghasználat megváltoztatása, valamint a közterületi 

zöldfelületek kialakítása esetén.” 

(15) A R. 4/E.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A szabályozási terven jelölt helyeken - egyéb jogszabályi előírás megtartása mellett - részben vagy 

egészben terepszint alá süllyesztett sor/teremgarázs létesíthető.” 

(16) A R. 4/E.§ (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„g) A kerítés anyaghasználata  

ga) A kerítés anyaga lehet látszó kő, vakolt felület, fa és felületkezelt fémrács, élő sövény. 

gb) Nem lehet a kerítés tömör része táblás műanyag, fémlemez, látszó nyersbeton vagy látszó 

zsalukő, valamint a Magyarországon található kövektől karakteresen eltérő színű természetes kő.” 

(17) A R. 4/E.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A terep megváltoztatása 

a) Az épület körüli 3 m-es sávban a lejtő felöli oldalon az 1m-t meghaladó feltöltést az 

építménymagasság számításnál figyelembe kell venni, abba be kell számítani. 

b) A telek természetes terepfelületét tereprendezéssel megváltoztatni az alábbiak szerint lehet: 

ba) a telek utcával párhuzamos szélességére kiterjedő tereprendezés a szomszédos telkek 

terepalakulatához illeszkedően alakítható,  

bb) a telek természetes tereplejtése tereprendezéssel legfeljebb az igénybe vett építési hely 3 m-

es környezetében változtatható meg.  

bc) a rendezett terepszinttől számított 1,80 m-nél magasabb támfal csak teraszozva és a látvány 

zavarása nélkül - pl.: telepített növénnyel történő takarás- esetén létesíthető. 

bd) a támfallépcsők közötti távolság legalább 1,0 m legyen, növénnyel betelepítetten, 

be) biztosítás nélküli rézsű legfeljebb 1:1 meredekségű lehet,” 

(18) A R. 4/E.§ (8) bekezdés a) pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
„a) A városkép szempontjából kiemelt látványvédelmi útszakaszok:  

aa) a Hidegkúti útnak a Csokonai utca és a Szarvashegyi utca közötti szakasza,  

ab) a Gazda utcának a Hidegkúti úttól a 45-ös, illetve 62-es házszámmal bezáródó szakasza,  

ac) a Templom utcának a Hidegkúti úttól a Templom közig tartó szakasza,  

ad) a Temető utca a Templom utcától a közparkig” 

(19) A R. 4/E.§ (8) bekezdés b) pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
„b) A szabályozási tervlap megjelöli, a rendelet 7. függelékének II. pontja felsorolja a helyi védelemre 

javasolt épületeket, építményeket.” 

(20) A R. 4/E.§ (8) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„g) Nem alkalmazhatók látszó felületen, homlokzaton, 50%-os színtelítettség felett az alábbi színek 

változatai: a piros, a lila, a kék, a narancs, a barna, a zöld és a fekete.” 

(21) A R. 4/E.§ (9) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:  

„(9) A szabályozási terven lehatárolt a rendelet 7. függelékének II. pontjában listázott, területi védelemre 

javasolt területen, egyéb jogszabályi rendelkezés figyelembevételével az építészeti műszaki tervekben: 

(22) A R. 4/E.§ (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) Az építmény és környezete kölcsönhatásának bemutatása céljából 

ba)  a tervezett épület, kerítés anyag- és színhasználatát és felületképzését a két-két szomszédos 

telek beépítésének ábrázolásával együtt kell megjeleníteni.” 

(23) A R. 4/E.§ (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

c) Az utcaképet befolyásoló kialakult telekszerkezet és  beépítési mód karaktere megőrzendő. Az 

épületeket az építési helyen belül, a hagyományos telekszerkezetet idézően és a telepítési távolság 

biztosításával kell elhelyezni. ” 

(24) A R. 4/E.§ (10) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„i) Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetett 

növény fajtáját szakmai szempontok alapján kell meghatározni.” 

(25) A R. 4/E.§ (11) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„d) A kialakult utcaszintek rekonstrukció vagy átépítés során nem emelhetők meg.” 

(26) A R. 4/E.§ (13) bekezdés cb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„cb)  A nyílt árkos vízelvezetésű helyeken egy telekre csak egy kocsi behajtó építhető, a kocsi 
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behajtó szélessége legfeljebb 4m lehet. A behajtók szegélye és burkolása, az átereszek kiképzése az 

utcában egységesen KAT-ban megtervezett formában kell, hogy történjen.” 

(27) A R. 4/E.§ (13) bekezdés da) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„da) A továbbszállítandó felszíni és felszín alatti vizek mennyiségének számítása alapján, 

érkezési helyének meghatározásával a Paprikás patak és a Gazda utcai mellékág meder-szükséglete 

KAT alapján változtatható. ” 

(28) A R. 4/E.§ (16) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

„c) Az oldalhatáron való építés mindig az utcában kialakult jellemző oldali határt jelenti, kivéve, 

ha ezt a szomszédos telkek beépülése ellehetetleníti, vagy a kialakult jellemző oldal nem 

egyértelmű.” 

(29) A R. 4/E.§ (17) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(17) Az L6-II-02 jelű építési övezetbe sorolt területek további előírásai:” 

(30) A R. 4/E.§ (18) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(18) A Hidegkúti út mentén az I-II-18 jelű építési övezetbe sorolt területek további előírásai: ” 

(31) A R. 4/E.§ (18) bekezdés f) pontja helyébe  a következő rendelkezés lép: 
„f) A Hidegkúti út menti telkek építészeti tömegarányának és homlokzatának megformálásakor 

figyelemmel kell lenni a Hidegkúti út hagyományos beépüléséből fakadó telekszerkezet utcavonali 

ritmusára, ezért az utcavonalon legalább 25m-ként az épülettömegét építészetileg tagolni kell, mely 

beépülési hézag alkalmazásával is történhet.” 

(32) A R. 4/E.§ (18) bekezdés g) pontja helyébe  a következő rendelkezés lép: 
„g) A Templom utca és a Temető utca mentén az 54032 helyrajzi számú telken a közterületi telekhatártól 

mérten min. 3m-es sávban a rendezett terep a csatlakozó közterület szintjén alakítandó ki. 

(33) A R. 4/E.§ (18) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki: 
h) Az építési övezetben közvetlenül a Hidegkúti útról megközelíthető telkeken a Hidegkúti út felöl 

kerítés csak a szabályozási terven jelölt építési hely utca felöli határvonalán létesíthető.” 

(34) A R. 4/E.§ (19) bekezdés e) pontja helyébe  a következő rendelkezés lép: 
„e) Az építési övezetben különös gondot kell fordítani a kertet érintő beavatkozások, a tereprendezés, a 

kerítés-létesítés, a növénytelepítés szakszerűségére.” 

(35) A R. 4/E.§ (21) bekezdés d) pontja helyébe  a következő rendelkezés lép: 
„d) Új épületként csak nyilvános WC, valamint a szabályozási terven jelölt építési helyen közösségi 

célú, földszintes épületek és vagyonvédelmi kerítés helyezhetők el;” 

(36) A R. 4/E.§ (21) bekezdése az alábbi (21/A) bekezdéssel egészül ki: 
„(21/A) A Z-KK-II-01 jelű övezetben 

a) épület nem létesíthető,  

b) csak kertberendezési tárgyak helyezhetők el, 

c) a kerti építmények közül az alábbiak építhetők: támfalak, lépcsők, kerti utak, pihenés céljára szolgáló 

műtárgyak, szökőkút, fürdésre nem alkalmas vízmedence, kerti lugas, pergola, szaletli, virágrács, 

lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel.” 

 

8.§  

(37) A R. 4/F.§ (1) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(1) KL-KT-II-01 övezetbe sorolt terület további előírásai” 

(38) A R. 4/F.§ (2) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(2) Z-KP-II-01 övezetbe sorolt területek további előírásai” 

(39) A R. 4/F.§ (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) A területen: 

aa) villamos-pálya, 

ab) villamosmegálló-védőtető, 

ac) kerékpártároló-védőtető, 

ad) köztárgy 

elhelyezhető.” 

(40) A R. 4/F.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) A területen:  

da) köztárgy, 

db) sétaút, tereplépcső, lejtő, 
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dc) közműbecsatlakozási műtárgy, 

helyezhető el.” 

 

9.§  

(41) A R. 4/G.§ (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) A területen üzemanyagtöltő állomás, autós étterem, gyorsétterem, sorgarázs, parkolóház, önálló 

raktárépület, bevásárlóközpont vagy bármely, jelentős autó-, ill. szállítási forgalmat indukáló 

tevékenység végzésére szolgáló épület nem helyezhető el.” 

(42) A R. 4/G.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) A területen található esetleges környezeti károk feltárását, ártalmatlanítását legkésőbb az adott építési 

helyre tervezett beépítés megkezdéséig el kell végezni. Amennyiben a területen a földtani közegben 

és/vagy a felszín alatti vízben szennyeződés kerül feltárásra, arról haladéktalanul tájékoztatni kell az 

illetékes államigazgatási szervet, vagy hatóságot. ” 

(43) A R. 4/G.§ (4) bekezdés a) pontjában a „létesítmények” szó helyébe az „építmények” szó lép. 
„a) Az újonnan létesített közművezetékek-, közmű-becsatlakozás műtárgyai és építményei valamint, 

vízmű-gépházak, víztározók, szennyvízátemelők, transzformátorállomások, energia-átalakítók, 

gáznyomás-szabályozók, távközlő bázisállomások és egyéb mérnöki építmények kizárólag felszín alatti 

építményekben vagy a főfunkciójú épület tömegén belül helyezhetők el.” 

(44) A R. 4/G.§ (4) bekezdés b) pontjában a „létesítmények” szó helyébe az „építmények” szó lép. 
„b) Épületek külső homlokzatain közművezetékek, csatlakozó-, elosztószekrény, antenna, vagy más 

berendezések, illetve építmények nem helyezhetők el.” 

(45) A R. 4/G.§ (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) A jelenleg meglévő légvezetékes, légkábeles hálózatokat legkésőbb a következő 

hálózatrekonstrukciós munkálatok során földkábelesre kell átépíteni.” 

(46) A R. 4/G.§ (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Ha a fák kivágása – a gyümölcsfákat és a gyomfákat kivéve – az építmény elhelyezése vagy 

kertészeti szakvéleménnyel igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, akkor azok pótlásáról 

jellegüknek és értéküknek megfelelően telken belül gondoskodni kell.” 

(47) A R. 4/G.§ (6) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(6) Az L6/A-II-04 építési övezetbe sorolt területek további előírásai:” 

(48) A R. 4/G.§ (7) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(7) Az K-EÜ-II-04 építési övezetbe sorolt területek további előírásai:” 

(49) A R. 4/G.§ (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) Kiszolgáló funkciók (gépjármű-tároló, szeméttároló, trafó, stb.) csak a fő rendeltetés szerinti épülettel 

egy tömegben helyezhetők el.” 

(50) A R. 4/G.§ (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) A zöldfelület szerves része a történeti kert: területére a kertépítészeti rekonstrukciót az eredeti 

szerkezet, szimmetria és növényelhelyezés figyelembevételével kell elvégezni,  melynek során az eredeti 

terepmagasság, az eredeti úthálózat, az eredeti kert részét képező növényanyag és az eredeti kompozíció 

szerinti kialakítása, helyreállítása javasolt.” 

(51) A R. 4/G.§ (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) A tulajdonos és az önkormányzat megállapodása alapján a javasolt, közhasználatra átadandó 

telekrész városi térként alakítandó ki. 

ea) A javasolt, közhasználatra átadandó telekrészen a kialakítandó zöldfelületi aránya minimum 30%. A 

telekrészen gépjárműparkoló, közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki. 

eb) A javasolt, közhasználatra átadandó telekrészen jelzett építési helyen csak egy, maximum 60 m2 

alapterületű, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú szolgáltató, kereskedelmi funkciójú épület 

(hírlapárusító, virágárusító) - kivéve vendéglátás – helyezhető el. Az épület építési vonala a Lipótmezei 

út mentén meghúzott szabályozási vonal.  

ec) A javasolt, közhasználatra átadandó telekrészen csak köztárgy, buszmegálló, taximegálló, nyilvános 

telefon, szobor, hirdetőoszlop, hirdetőtábla helyezhető el.” 

(52) A R. 4/G.§ (7) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„k) Új építés feltételeként az érintett terület környezetében meglévő kerítéseket – kivéve a műemléki 

együtteshez tartozó védett és a vízmű-területet határoló kerítéseket – le kell bontani.” 
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(53) A R. 4/G.§ (7) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„m) A gépjárműtárolók területén a közhasználatú épületek bejáratához legközelebb, a 

parkolóhelyek legalább 10 %-át a mozgássérültek számára fenntartott parkolóként, kell kialakítani.” 

(54) A R. 4/G.§ (7) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„n) A gépjárműtárolók területén a közhasználatú épületek bejáratához a lehető legközelebb, legalább 

egy férőhelyen, a 80 férőhelyet meghaladó parkolók esetében 40 férőhelyenként egy férőhelyen 12 

kerékpártárolót kell kialakítani.” 

(55) A R. 4/G.§ (7) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„q) A terepszint alatti beépítés mértéke az övezet területének legfeljebb 10%-a. A terepszint alatti 

beépítés nem nyúlhat  az épület kontúrvonalától számított 10 méteren túl – az építési hely 

figyelembevétele mellett. 
„s) Az ÉH-7 és ÉH-8 számú építési helyen sem lehet a beépítettség 1800 m2-nél nagyobb” 

(56) A R. 4/G.§ (7) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„u) Az ÉH-7 és ÉH-8 építési helyek csak a műemléki épületegyüttes tengelyes elrendezéséhez 

illeszkedve, a szomszédos műemléképület (ún. Erdész-ház) hasznosításával, megtartásával, egységes 

építészeti, kertészeti és környezetalakítási terv alapján építhetők be.” 

(57) A R. 4/G.§ (7) bekezdés w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„w) A főépületen belül található óvóhely funkciója megtartandó. ” 

 

10.§  

(58) A R. 4/H.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A KSZT-II-08 területére vonatkozó általános rendelkezések: 

a) A SZT-08 tervlapon jelölt meglévő facsoportokkal érintett területeken a telek beépítésével 

kapcsolatos követelményeket – a meglévő természetvédelmi értékek (favédelem) szempontjainak 

érvényesítése érdekében – a telken meglévő, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák pontos 

helyének, fajának, törzsátmérőjének, egészségi állapotának, a beruházás során kivágandó fáknak, 

a fapótlás tervezett helyének, fajának figyelembe vételével kertészeti szakvélemény alapján kell 

meghatározni.  

b) Történeti kert területén a kertépítészeti rekonstrukciót  az eredeti szerkezetet, és növényelhelyezés 

figyelembevételével kell elvégezni, .  melynek során az eredeti terepmagasság, az eredeti 

gyalogutak, az eredeti kert részét képező növényanyag és az eredeti kompozíció szerinti 

kialakítás, helyreállítás javasolt. 

c) A Vadaskerti út végén az Ördög-árok felett létesítendő új kerékpáros- és gyalogos híd építése, 

vagy a meglévő híd bővítése során érvényesíteni kell az építészeti és településképi elvárásokat 

(anyaghasználat, formavilág.” 

d) A régészeti örökség elemei a régészeti érdekűnek minősülő tervezési területről csak régészeti 

feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért a területen földmunkával járó beruházások megkezdése 

előtt régészeti állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a próbaásatás.” 

(59) A R. 4/H.§ (2) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(2) Az L6/A-II-05 építési övezetbe sorolt területekre vonatkozó további előírások a következők:” 

(60) A R. 4/H.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) Az építmények lejtő felőli  homlokzat magassága (F/L) legfeljebb 7,5 méter lehet.” 

(61) A R. 4/H.§ (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f)  A terepszint alatti beépítettség mértéke alapellátást szolgáló oktatási-, szociális és egészségügyi 

épület elhelyezése esetén nem lehet több, mint a telek területének 20%-a, egyéb funkció 

elhelyezése esetén a telek területének legfeljebb 15%-a lehet. Terepszint alatti beépítés nem 

nyúlhat az épület kontúrvonalától számított 10 méteren túl - az építési hely figyelembevétele 

mellett.” 

(62) A R. 4/H.§ (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„g) Az SZT-08 jelű szabályozási tervlapon jelölt nem beépíthető telekterületen csak az épületek 

megközelítését szolgáló természetes anyagból készült burkolat helyezhető el. Szélessége 

személygépkocsi bejáró esetén legfeljebb 4 méter, gyalogút, szabadlépcső esetén legfeljebb 1,5 

méter lehet. A nem beépíthető telekterület minimum 70%-át zöldfelületként kell kialakítani.” 

(63) A R. 4/H.§ (3) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(3) Az L6/A-II-06 építési övezetbe sorolt területekre vonatkozó további előírások a következők:” 

(64) A R. 4/H.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  Az építmények lejtő felőli  homlokzat magassága (F/L) legfeljebb 7,5 méter lehet.” 
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(65) A R. 4/H.§ (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e)  A terepszint alatti beépítettség mértéke a telek területének legfeljebb 15%-a lehet. Terepszint 

alatti beépítés nem nyúlhat az épület kontúrvonalától számított 10 méteren túl, az építési hely 

figyelembevétele mellett.” 

(66) A R. 4/H.§ (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a)  Az építmények lejtő felőli  homlokzat magassága (F/L) legfeljebb 7,5 méter lehet.” 

(67) A R. 4/H.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d)  A terepszint alatti beépítettség mértéke alapellátást szolgáló oktatási-, szociális és 

egészségügyi épület elhelyezése esetén nem lehet több, mint a telek területének 25%-a, egyéb 

funkció elhelyezése esetén a telek területének legfeljebb15%-a lehet. Terepszint alatti beépítés 

nem nyúlhat az épület kontúrvonalától számított 10 méteren túl – az építési hely 

figyelembevétele mellett.” 

 

11.§  

(1) A R. 4/I.§ (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) A vizek védelme 

A mélyépítési munkálatokat úgy kell végezni, az építményeket úgy kell elhelyezni, hogy a 

rétegvizek szabad áramlása biztosított maradjon.” 

(2) A R. 4/I.§ (9) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(9) Kisvárosias lakóterületek építési övezeteinek (L3-II-04, L3-II-09) további előírásai” 

(3) A R. 4/I.§ (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) Az építési övezetekben elhelyezhető építmények: 

aa) egy vagy többlakásos lakóépület, 

ab) gépjárműtároló csak a fő rendeltetés szerinti épületben, vagy terepszint alatt. 

ac)  az L3-II-09 övezetben  

1. kiskereskedelemi funkció csak a pinceszinten vagy a földszinten, a KVSZ 29.§ (9) 

bekezdésben foglaltak szerint, 

2. sportépítmény, 

3. az ingatlan lakóit szolgáló művelődési és kulturális célú közösségi építmény.” 

(4) A R. 4/I.§ (9) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) Az L3-II-09 övezetben egy épület bruttó alapterülete legfeljebb 400m2 lehet. 

(5) A R. 4/I.§ (10) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(10) Intézményterületek építési övezeteinek (I-II-19, I-II-20, I-II-21, I-II-22) további előírásai” 

(6) A R. 4/I.§ (10) bekezdés a) és aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) Az építési övezetekben elhelyezhető építmények:” 

(7) A R. 4/I.§ (10) bekezdés aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) Az övezetekben a BVKSZ 40.§ (1) bekezdésében felsorolt építmények közül ” 

(8) A R. 4/I.§ (10) bekezdés ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ab) Az építési övezetekben a BVKSZ 36.§ (5) mellékletében felsorolt melléképítmények 

közül folyadék- és gáztároló, nem helyezhető el. ” 

(9) A R. 4/I.§ (11) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„g) A közlekedési területeken a meglévő járdák mérete növényzettel vagy közműlétesítmények 

tartozékaival sem csökkenthető 1,50 m szabad szélesség alá, ilyen létesítmények a telekhatáron 

vagy a zöldsávban helyezendők el.” 

 

12.§  

(1) A R. 4/J.§ elé a következő cím lép hatályba:  

„A Kerületi Szabályozások egyes területekre vonatkozó városrendezési előírásai 

4/J. §" 

(2) A R. 4/J.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A jelen paragrafus bekezdéseiben azon kerületi szabályozási tervek lehatárolásai kerültek 

rögzítésre, melyek szabályozási elemeit a 4/A és 4/B, melléklet rögzíti. Az egyes bekezdésekben a 

további városrendezési előírásokat a jelen rendelet általános és övezeti előírásaival együtt kell 

alkalmazni.” 

(3) A R. 4/J.§ -a kiegészül (1/A) bekezdéssel az alábbiak szerint: 
„(1/A) KSZ-II-01 - A Szabadság u. - Községház u. - Sóvirág u. - Aszú u. által határolt területre 
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vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok: 

A szabályozási terven, telek be nem építhető részeként kijelölt területet (közkert) kertépítészeti 

rendezése során a jelenlegi növényzetből a szakszerű állapotfelmérés alapján értékesnek ítélt egyedek 

megtartását biztosítani kell.” 

(4) A R. 4/J.§ (2) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(2) KSZ-II-02 - A Szépvölgyi út 219.-221., (15989/5, 15989/8, (15986/3) hrsz.) területre vonatkozó 

szabályozás. ” 

(5) A R. 4/J.§ (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

„(3) KSZ-II-03 - A Hidegkúti út és Szívvirág utca között nyitandó új közterületi sáv (Kecskerágó 

utca) - Bölény köz - és a Bölény utca, Léc utca, Köztársaság utca Gyíkfű utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás.” 

„(4) KSZ-II-04 - A Hankóczy utca - Ruszti út - Présház utca - Zilah utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás..” 

(6) A R. 4/J.§ (5) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:   

„(5) KSZ-II-05 - A Zivatar- Rómer Flóris - Szemlőhegy és Ady Endre utcák által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(7) A R. 4/J.§ (6) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(6) KSZ-II-06 - A Zöldkert út - Csatárka út - Pitypang utca - Zöldkő utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok: ” 

(8) A R. 4/J.§ (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) 5%-nál meredekebb gépkocsi le- és felhajtó (rámpa) és a telek közterületi telekhatára között – 

telken belül – legalább 5 méter hosszú, közel vízszintes területet kell kialakítani.” 

(9) A R. 4/J.§ (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) Tetőtér-beépítés (illetve a tetőtéri nyílások elhelyezése, tetőkibúvó kivételével) meglévő 

épületben csak a jelen szabályzat szerint és akkor létesíthető, ha:  

ea) a tetőtér beépítésére a meglévő rendeltetési egység bővítéseként kerül sor, 

eb) új önálló rendeltetési egység (lakás, iroda) alakul ki és annak parkoló igénye a hatályos 

előírásoknak megfelelően megoldott, illetve megoldható.” 

(10) A R. 4/J.§ (6) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) Az utcai telekhatáron álló önálló garázsépítmény csak csoportos elhelyezéssel vagy 

teremgarázsként, telkenként legfeljebb egy ki- és egy bejárattal, vagy egy közös ki-bejárattal 

létesíthető. A több gépkocsi tárolására terepszint-, illetve épület alatti pincegarázs létesíthető. A 

terepszint alatti garázs felső födémét növényzettel fedett tetőkertként kell kialakítani és 

fenntartani.” 

(11) A R. 4/J.§ (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„h) Gyalogutat, gépjárművárakozó-helyet létesíteni, valamint épület, építmény – köztárgyak 

kivételével – elhelyezése a kertépítészeti kialakítással együtt lehetséges.” 

(12) A R. 4/J.§ (7) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(7) KSZ-II-07 - A Széher út – Lipótmezei út – Tárogató út – Szerb Antal utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(13) A R. 4/J.§ (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) A telekhatárokon kerítés létesítendő. Az utcai telekhatáron létesülő kerítés tömör lábazata 

legfeljebb 0,5 m magas lehet, terméskő, tégla, vagy vakolt felületképzéssel, az e feletti részen az 

átlátást gátló szerkezetek aránya legfeljebb a felület 50%-át teheti ki.” 

(14) A R. 4/J.§ (8) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(8) KSZ-II-08 - Az Ötvös János utca - Völgy utca - Csíbor utca - Hűvösvölgyi út által határolt 

területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(15) A R. 4/J.§ (8) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„g) A csapadékvizek telken belüli elöntözését, szikkasztását a telepítendő növényzet mindenkori 

igényeinek megfelelő ütemben és mennyiségben kell végezni. ” 

(16) A R. 4/J.§ (9) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(9) KSZ-II-09 - A Zsigmond tér - Darázs utca - Daru utca - Kolozsvári Tamás utca - Ürömi utca 

által határolt területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(17) A R. 4/J.§ (9) bekezdés c) pontjában a „kertépítészeti terv” kifejezés helyébe a „KAT” kifejezés lép 

„c) A Darázs utca - Daru utca térségében a közkert kialakításához KAT  készítendő.  

(18) A R. 4/J.§ (10) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 



 

9 

„(10) KSZ-II-10 - A Csévi út – Orsó utca – Balogh Ádám utca – Pasaréti út által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(19) A R. 4/J.§ (11) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(11) KSZ-II-11 - A Szépvölgyi út – Bécsi út – Felhévizi utca – Ürömi utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(20) A R. 4/J.§ (11) bekezdés dd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„dd) A vegyes használatú utca kialakítására, átépítésére Közterület Alakítási Terv (KAT) is 

készítendő.” 

(21) A R. 4/J.§ (12) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(12) KSZ-II-12 - A Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. telkek (10937/31, 10937/22, 10937/31 hrsz.) 

területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(22) A R. 4/J.§ (13) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(13) KSZ-II-13 - Az Ördögárok – Völgy utca – Csibor utca – Hűvösvölgyi út – Nagykovácsi 

út – 11355/13 hrsz.-ú telek – Hűvösvölgyi út - Bátori László utca – Toldi Miklós utca – Ördögárok 

utca – 50004 és 50003 hrsz.-ú telkek – Bátori László utca - Hűvösvölgyi út – 11358 hrsz.-ú telek 
által határolt területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(23) A R. 4/J.§ (14) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(14) KSZ-II-14 - Az Őzgida utca – Ali utca – (15430/15) hrsz.-ú közterület – 15424/6 hrsz.-ú 

erdőterület – Ferenchegyi út – Vend utca – Muraközi utca által határolt területre vonatkozó 

szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(24) A R. 4/J.§ (14) bekezdés b) pontjában a „létesítmények” kifejezés helyébe a „rendeltetési egységek, 

épületek” kifejezés lép. 

„b) A jelen bekezdésben lehatárolt területen lévő lakások és egyéb rendeltetési egységek, épületek 

parkolását saját telken, lakóépületen belül vagy terepszint alatt kialakított garázsokban kell 

megoldani. A 100 m2-nél nagyobb alapterületű lakásokhoz lakásonként 2 gépkocsi elhelyezéséről, 

egyébként az OTÉK előírásainak megfelelő számú gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni.” 

(25) A R. 4/J.§ (15) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(15) KSZ-II-15 - A Pinceszer utca – (52091/7) hrsz.-ú közterület – Len utca – Aszú utca által 

határolt területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(26) A R. 4/J.§ (16) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(16) KSZ-II-16 - A Szépvölgyi út – Bécsi út – Sajka utca – Lajos utca által határolt területre vonatkozó 

szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(27) A R. 4/J.§ (16) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) A városképi illeszkedés során a zártsorú beépítés esetén  

a csatlakozó új épület(rész) záró párkánya (ereszvonala) a csatlakozástól számított 3 m-en belül 

legfeljebb 0,8 m-rel lehet alacsonyabb, illetve – városképileg indokolt esetben – magasabb a 

csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem 

lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket. A 14792, 14793 és 14789 hrsz.-ú telkek Bécsi úti 

szakaszain az épületek közterület felőli homlokzatának magassága a 14790 hrsz.-ú épülethez kell, 

hogy illeszkedjék.” 

(28) A R. 4/J.§ (16) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) Keretövezetbe nem sorolt közterület 

Közutat, gyalogutat, gépjármű-várakozó helyet létesíteni, egyéb építményt – köztárgyak 

kivételével – elhelyezni csak KAT alapján szabad.” 

(29) A R. 4/J.§ (17) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
(17) KSZ-II-17 - A Pasaréti út – Kelemen L. utca – Zuhatag sor – Ditro utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(30) A R. 4/J.§ (17) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) A lehatárolt területen 

aa) a csatlakozó terepszint alatt legfeljebb 7,5 m pince padlószintű épület, építmény, épületrész 

helyezhető el. 

ab) meglévő lakásbővítés illetve új lakásépítés céljára a meglévő lakóépületek tetőterei 

beépíthetők, a lapostetős épületeken magastető, illetve új tetőfelépítmény létesíthető; a tetőtéri 

szintekben intézmény, gazdasági funkciójú építmény, szálláshely nem helyezhető el.  

ac) a tetőtér-beépítés és a tetőfelépítmény létesítésénél a kialakult építménymagasság legfeljebb 

50 centiméterrel emelhető, ha ennek következtében az építménymagasság nem haladja meg az 

építési övezetben meghatározott építménymagasság mértékét.” 
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(31) A R. 4/J.§ (17) bekezdés ba) 1. - 2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lép:: 

„1. Felújítás, átalakítás csak az épület eredeti formavilágának megfelelően lehetséges.  

2. Az épületek bővítését a meglévő épülettömeg arányok figyelembevételével kell 

megvalósítani.”  

(32) A R. 4/J.§ (17) bekezdés ba) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. Az átépítés, átalakítás során az eredeti falarchitektúrát helyre kell állítani, épület 

anyaghasználatát meg kell őrizni, ezen épületek átépítése, bontása esetén az eredeti 

épületet fel kell mérni, s a terveket és fotódokumentációt archiválni kell.” 

(33) A R. 4/J.§ (17) bekezdés da) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„da) az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet 

pótlásáról gondoskodni kell.” 

(34) A R. 4/J.§ (18) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(18) KSZ-II-18 - A Török utca – Margit utca – Apostol utca – Vérhalom utca – 14519/1, 14520 és 

14488 helyrajzi számú telkek – Frankel Leó út által határolt területre vonatkozó szabályozás és a 

kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(35) A R. 4/J.§ (18) bekezdés ad)-ae) pontjai helyébe az alábbiak lépnek: 

„ad) zártsorú beépítés esetén  

1. az épületek utcai homlokzatának magassága a szomszédos épületekhez kell igazodjon, 

kivéve, ha a szomszédos épület a jelen bekezdésben lehatárolt területen jellemző beépítési 

magasságtól vagy az övezeti előírásoktól lényegesen eltér;  

2. az új épület magassága az övezeti előírásoknak megfelelő magasságú szomszédos épület 

magasságától max. 3,0 m-rel térhet el; 

3. amennyiben a foghíjtelek két szomszédos épülete között jelentős a magasságkülönbség, az 

új épület homlokzatán belül kell megoldani a magasságkülönbségek közötti átlépcsőzést. 

ae) az övezeti paramétereknél megadott építménymagasság betartása mellett a lejtőoldali 

homlokzatmagasság a megadott építménymagassági értéket max. 20 %-kal, de nem több mint 

3,0 m-rel lépheti túl; ha az övezeti előírás megadja a lejtőoldali homlokzatmagasságot, a lejtő 

oldalán a megadott értéket kell figyelembe venni, ahhoz képest a +20 % túllépés nem 

alkalmazható; a lejtő felőli legnagyobb megengedhető homlokzatmagasság akkor sem léphető 

túl, ha az egész épületre vonatkoztatott építménymagasság értéke az övezeti határértéket 

teljesíteni tudja.” 

(36) A R. 4/J.§ (18) bekezdés ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ba) A jelen bekezdésben lehatárolt terület közterületein önálló reklámhordozók nem helyezhetők 

el.” 

(37) A R. 4/J.§ (18) bekezdés b) pontja az alábbi be) ponttal egészül ki: 
„be) Közművek létesítményei csak térszín alatti aknában létesíthetők, kivéve a nyilvános 

telefonfülkét, amely a 2,0 m-t elérő szélességű járdákon úgy helyezhető el, hogy a 

gyalogosforgalom számára 1,2 m széles sáv biztosítva legyen.” 

(38) A R. 4/J.§ (18) bekezdés cd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„cd) A jelen bekezdésben lehatárolt területen meglevő kiegészítő funkciójú épületek nem 

fejleszthetők. A Mecset u. 21. telken álló lakófunkciójú épület (eredetileg melléképület) 

jelenlegi funkciója ellenére sem bővíthető. ” 

(39) A R. 4/J.§ (18) bekezdés d) pontjában a „létesítményekkel” szó helyébe az „építményekkel” szó lép. 

„d) A helyi védelem alatt álló épületegyüttesekkel ill. építményekkel kapcsolatos előírások ” 

(40) A R. 4/J.§ (18) bekezdés ed) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ed) A közterületi zöldfelületek csak KAT  alapján alakíthatók ki. 

(41) A R. 4/J.§ (19) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(19) KSZ-II-19 - A Szikla utca – Pálvölgyi út – Szépvölgyi út – Csatárka út – Csalit utca által 

határolt területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(42) A R. 4/J.§ (19) bekezdés ed) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. 1 m szintkülönbségnél nagyobb terepbontás nem végezhető,” 

(43) A R. 4/J.§ (20) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(20) KSZ-II-20 - A Hűvösvölgyi út – Nyéki út – Völgy utca – Vadaskerti utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(44) A R. 4/J.§ (21) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(21) KSZ-II-21 - A Budakeszi út – Irén utca – Hárshegyi út – Dénes út által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 
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(45) A R. 4/J.§ (21) bekezdés bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„bb) A favédelmi terv szerint megtartandó fák törzsétől számított 6 m-nél kisebb távolságra 

építmény, útburkolat, egyéb építmény nem helyezhető el.” 

(46) A R. 4/J.§ (21) bekezdés bd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„bd) Fapótlásra a környezetbe illő lombos fafajtákat kell alkalmazni.” 

(47) A R. 4/J.§ (22) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(22) KSZ-II-22 - A Nagykovácsi út – Nagyrét u. – Szépjuhászné út csomópont és környéke hrsz.: 

11348; 11341/13; 11341/16; 11341/12; 11341/14; 11341/11; 11341/17; 11341/15; telkek által határolt 

területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(48) A R. 4/J.§ (23) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(23) KSZ-II-23 - A Lövőház u. – Ezredes u. (Marczibányi tér) – Kis Rókus u. – Fény u. által 

határolt terület {a (13194), (13226), (13211), (13233), (13204/12), 13204/10, 13204/8, 13204/9, 

13204/11, 13204/13, 13204/14, 13204/15, 13213, 13215/8, 13215/9, 13215/10, 13215/11, 13215/12, 

13215/13, 13215/14, 13215/16 és 13215/17 helyrajzi számú telkek területre vonatkozó szabályozás és 

a kiegészítő városrendezési szabályok: 

A szennyvizek elszikkasztása tilos. A szennyvizeket zárt tárolóban kell tárolni és elszállítani.” 

(49) A R. 4/J.§ (23) bekezdés cc) helyébe a következő rendelkezés lép: 
„cc) Városképi illeszkedés szabályai 

1. A magastetők hajlásszöge megközelítőleg legyen azonos a csatlakozó, illetve az épület 

közvetlen környezetében álló épületek tetősíkjának hajlásszögével. 

2. Az épület homlokzatainak magassága nem haladhatja meg az illeszkedési szabályok alapján 

számított értéket és a megengedett legnagyobb építménymagasságot.” 

(50) A R. 4/J.§ (23) bekezdés gc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„gc) Az épület homlokzatainak magassága legfeljebb 1,50 méterrel térhet el a csatlakozó 

szomszédos épületek homlokzatfelületeinek magasságától, de az építménymagasság ebben az 

esetben sem haladhatja meg az előírt építménymagasság értékét.”  

(51) A R. 4/J.§ (23) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„j) Keretövezetbe nem sorolt közterület 

A jelen bekezdésben lehatárolt területen közutat, gyalogutat, gépjármű-várakozó helyet létesíteni, 

valamint épületet, építményt – köztárgyak kivételével – elhelyezni csak KAT alapján szabad.” 

(52) A R. 4/J.§ (24) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(24) KSZ-II-24 - A Verecke utca – Verecke lépcső – Budai Tájvédelmi körzet által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(53) A R. 4/J.§ (24) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Az „ökológiai pufferzóna” területén semmilyen épület nem helyezhető el. Területén csak az 

eredeti erdőtársulás fa- és cserjefajai telepíthetők.”  

(54) A R. 4/J.§ (25) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 
„(25) KSZ-II-25 - A Kitaibel Pál utca – Petrezselyem utca – Fényes Elek utca – Margit körút – Kis 

Rókus utca által határolt területre vonatkozó szabályozás. 

(55) A R. 4/J.§ (26) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
(26) KSZ-II-26 - A Pasaréti út – Riadó utca – Hűvösvölgyi út – Hidász utca által határolt területre és 

a telektömböt övező közlekedési célú közterületre vonatkozó városrendezési szabályozás.” 

(56) A R. 4/J.§ (27) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(27) KSZ-II-27 - A Frankel Leó út – Darázs utca – Mecenzéf utca – Szeréna köz – Szeréna út – 

Apostol utca – Vérhalom utca 14514 és 14489 hrsz.-ú telkek által határolt területre és a telektömböt 

övező közlekedési célú közterületekre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési 

szabályok:” 

(57) A R. 4/J.§ (27) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Közműellátás 

A terület topográfiai adottságának figyelembe vételével kell a szenny- és csapadékvíz elvezetést 

megoldani. A gravitációs csatlakozás érdekében, ahol szükséges, szolgalmi jog létesítésével kell 

biztosítani a közcsatornára való rákötés lehetőségét. Ha a tervezett új épület, építmény (parkoló) 

legalsó padlószintje mélyebben helyezkedik el a befogadó közcsatorna folyásfenék szintjénél, 

helyi átemelővel kell a szenny- és csapadékvizeket a közcsatornába nyomni. ” 

(58) A R. 4/J.§ (27) bekezdés ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ba) A Z-KK övezetek zöldfelületeinek kialakítására KAT készítendő.” 
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(59) A R. 4/J.§ (28) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(28) KSZ-II-28 - A Kis Rókus utca – Keleti Károly utca – Kitaibel Pál utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(60) A R. 4/J.§ (28) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) A jelen bekezdésben lehatárolt területen 

ca) Lakó és szálláshely szolgáltató épület helyezhető el. 

cb) Lakóépület szintterületének legfeljebb 40%-án iroda funkció létesíthető. 

cc) Kereskedelmi funkciójú rendeltetési egység épület földszintjén létesíthető, legnagyobb bruttó 

szintterülete legfeljebb 500 m2 lehet. 

cd) A melléképítmények közül kerti épített tűzrakó hely nem létesíthető. 

ce) Új épületben parkolók terepszint alatti, földszinti, első emeleti teremgarázsban alakíthatók ki. 

cf) Önálló funkciójú parkolóház nem létesíthető. 

cg) Telekösszevonással kialakított telken új épület tömegét az eredeti telekhatárok szerint 

vertikálisan tagolni kell. 

ch) A jelen bekezdésben lehatárolt területen terepszint alatti építmény a teljes telekterület alatt 

létesíthető, ez esetben a kötelező zöldfelületet legalább 2,0 m-es földtakarású tetőkertként kell 

létrehozni.” 

(61) A R. 4/J.§ (29) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(29) KSZ-II-29 - Széll Kálmán tér: a Széna tér – Retek utca – a kerülethatáron haladva: a Szilágyi 

Erzsébet fasor – Krisztina körút – Várfok utca – Vérmező utca által határolt területre vonatkozó 

szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(62) A R. 4/J.§ (29) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) Az elhelyezhető építmények rendeltetése 

aa) az övezeti előírásokban meghatározott rendeltetésű építmények helyezhetők el, a b) pont 

előírásainak figyelembe vételével: 

ab) üzemanyagtöltő állomást más építmény részeként sem szabad elhelyezni és meglévő épület 

használati módját e célra megváltoztatni nem szabad. 

ac)  a keretövezetben előírt rendeltetésű építményeken túl nem helyezhető el a melléképítmények 

közül terepszint feletti folyadék- és gáztároló.” 

(63) A R. 4/J.§ (29) bekezdése ch) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ch) A terepszint alatti parkoló-építmény feletti térszintet kertépítészeti eszközök 

alkalmazásával kell kialakítani.” 

(64) A R. 4/J.§ (29) bekezdés dc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„dc) Az épületek közterület felőli homlokzatán garázsbehajtó nem nyílhat, kivéve a Széll 

Kálmán tér felől megközelíthető garázsbehajtókat. ” 

(65) A R. 4/J.§ (29) bekezdés ea) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ea) A forgalomcsillapított területek, kerékpár- és gyalogutak burkolatát, berendezését KAT  

alapján kell kialakítani.” 

(66) A R. 4/J.§ (29) bekezdés eb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
eb) Közhasználatú aluljárókhoz illetve felüljárókhoz a nagyobb környezetben történő eligazítást 

biztosító információs felületet, berendezést kell biztosítani.” 

(67) A R. 4/J.§ (30) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(30) KSZ-II-30 - A Felső Zöldmáli út – Barlang utca – Zsindely utca által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok: 

(68) A R. 4/J.§ (30) bekezdése aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„aa) Az építési övezetekben a rendezett terepszint alatt max. 1 szint beépítés engedhető meg.”  

(69) A R. 4/J.§ (30) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) Egyéb előírások: 

A közterületeken az önálló reklámhordozók közül maximum 1,0 m átmérőjű hirdetőoszlop, 

valamint 1,0 m2 felületű reklám-, cég-, vagy címtábla elhelyezése megengedett.” 

(70) A R. 4/J.§ (31) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(31) KSZ-II-31 - A Páfrány út- Kondor út- Páfránykert u.- Páfrányliget u.-11660/4,(11659/1) és 

11658/6 hrsz.-ú telkek – Battai lépcső – Pasaréti út által határolt területre vonatkozó szabályozás és a 

kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(71) A R. 4/J.§ (31) bekezdés a) pontjában az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő 

szöveg lép: 

„a) Az L6 és L6/A lakóterületek további általános előírásai” 
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(72) A R. 4/J.§ (31) bekezdés b) pontjában az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő 

szöveg lép: 
„b) Az I jelű intézményterület további általános előírásai” 

(73) A R. 4/J.§ (31) bekezdés e) pontjában az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő 

szöveg lép: 
„e) E-TG turisztikai erdőterületek további általános előírásai” 

(74) A R. 4/J.§ (32) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(32) KSZ-II-32 - Az Alvinci út – Tulipán utca – Felvinci út – Marczibányi tér által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(75) A R. 4/J.§ (32) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) A jelen bekezdésben lehatárolt területen a rendezett terep maximum 2:3 arányú rézsűhajlással 

alakítható ki.” 

(76) A R. 4/J.§ (33) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(33) KSZ-II-33 - A Keleti Károly utca –Rét utca – Ribáry utca – Bimbó út – Kitaibel Pál utca által 

határolt területre vonatkozó városrendezési szabályozás.” 

(68) A R. 4/J.§ (34) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(34) KSZ-II-34 - A Verecke út – Budai Tájvédelmi Körzet –Verecke lépcső által határolt területre 

vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” 

(77) A R. 4/J.§ (34) bekezdés dc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„dc) A BTK szabályozási tervlapon jelölt védőövezete, – „beültetési kötelezettségű terület”-ként 

jelölt – ökológiai pufferzónája területén meglévő természetes, ill. természetközeli növényzet 

állomány megtartandó. A BTK védőövezete, ökológiai pufferzónája által érintett teleken a 

növénytelepítés a természeti állapotokhoz való közelítést kell szolgálja.” 

(78) A R. 4/J.§ (35) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(35) KSZ-II-35 - A Margit körút – Lövőház utca – Fény utca – Kis Rókus utca által határolt 

területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok: 

(79) A R. 4/J.§ (35) bekezdés ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ab) Az építési helyen belül közhasználatú kulturális építmények  a rendelet keretei között 

szabadonállóan is elhelyezhetők.” 

(80) A R. 4/J.§ (35) bekezdés ea) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ea) A közhasználatú zöldfelületeket egységesen, összefüggő rendszerben, intenzív 

kialakítással, fenntartással, ütemezési lehetőséggel kell létrehozni. ” 

(81) A R. 4/J.§ (35) bekezdése f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) Egyes telkekre vonatkozó, g)-j) pontok szerinti részletes előírások 

A részletes előírásokat az általános előírásokkal és a szabályozási tervlappal együtt kell 

alkalmazni.” 

(82) A R. 4/J.§ (35) bekezdés gb) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Az épületek pinceszintjét úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a 2. Metró Széll 

Kálmán téri állomásának tervezett második kijáratához kapcsolódó gyalogos-aluljáró 

közvetlen csatlakozására. ” 

(83) A R. 4/J.§ (35) bekezdés gc) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. az épületek földszintjén közhasználatú funkciók (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, 

stb.) céljára kell helyiségeket kialakítani,  

(84) A R. 4/J.§ (35) bekezdés gg) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. A Margit körút – Lövőház utca sarkán elhelyezkedő emlékhely körül minimum 800 m2 

(beleértve a fentiek szerint közterületként kiszabályozott részt) terület közhasználatát 

minden korlátozás nélkül biztosítani kell. A 800 m2 közhasználatú területből legalább 

400 m2 átmenő forgalomtól mentes zöldfelület, amiből legalább 179 m2 közterület. A 

közterület önálló helyrajzi számmal, vagy a vele érintkező közterületekhez történő 

csatolással egyaránt kialakítható. A terület tulajdonosainak megállapodásával a közterület 

alakja és mértéke az itt rögzített korlátok betartásával szabadon megállapítható.” 

(85) A R. 4/J.§ (35) bekezdés ia) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. Az építmények zártsorú elhelyezése esetén az épületek földszintjén közhasználatú 

funkciók (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, stb.) helyezendők el.” 

(86) A R. 4/J.§ (36) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(36) KSZ-II-36 - A Kuruclesi út - Budakeszi út - Hárshegyi út – Ferenchalmi erdő (belterülethatár) 
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által határolt területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok ” 

a) A védelemre javasolt épületekre a védelem megvalósulásáig a következő előírások 

vonatkoznak: 

aa) Felújítás, átalakítás csak az épület eredeti formavilágának megfelelően lehet, (lehetőség 

szerint az eredeti tervek alapján). Az épületek bővítését a meglévő épülettömeg arányok 

figyelembevételével kell meghatározni. A meglévő nyílászárók arányait és 

anyaghasználatát az új ablakok, ajtók beépítésénél figyelembe kell venni. Az átépítés, 

átalakítás során az eredeti falarchitektúrát helyre kell állítani, az épület anyag- és 

színhasználatát rekonstruálni kell.  

ab) Védelemre javasolt épület vagy épületrész, a gazdaságossági indokokon túl műszaki és 

városképi szempontból is megalapozott esetben bontható el.  

ac) Az épületek bontása esetén a bontani szándékozó tulajdonos köteles gondoskodni az 

épület felméréséről és annak felmérési rajzait és fotódokumentációját meg kell küldenie 

az Önkormányzat Főépítészének. 

ad) A helyi védelemre javasolt épületek Budakeszi út felöli és az onnan látszó homlokzatai 

mentén új épületszárny nem helyezhető el, toldaléképület és bővítés nem létesíthető. 

Előtető, terasz az épület minden oldalán építhető. 

b) A Manréza épületegyüttese, valamint a Filmlaboratórium épületegyüttese is egy-egy 

egységes használati és esztétikai elképzelés szerint valósult meg, ahol az épületek tömege és 

minősége, valamint a növényzet hatása érték, melyek védendők. Ennek megfelelően: 

ba) épület vagy épületrész csak a gazdaságossági indokokon túl műszaki és városképi 

szempontból is megalapozott esetben bontható el, 

bb) a védett épületek épületrészek szerkezeti, homlokzati részletei tartozékai megőrzendők, 

hiány esetén pótlandók, 

bc) felújítás, átalakítás csak az épület eredeti formavilágának megfelelően végezhető. 

c)  Az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése miatt a tereprendezés során 2 m-nél 

magasabb feltöltések és bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem 

alakíthatók ki. 2 m-nél magasabb feltöltések, bevágások a rézsűk megosztásával (több rézsű 

kialakításával) alakíthatók ki. 

d)  Rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül 

biztosítható legyen. 

e) Új beépítésnél, fejlesztésnél törekedni kell a csapadékvizek telken történő visszatartására, és 

a visszatartott csapadékvizet a telken kialakított ciszternába kell vezetni.” 

(87) A R. 4/J.§ (37) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(37) KSZ-II-37 - A Víziváros, Csalogány utca – Margit krt. – Bem József utca – Bem rakpart által 

határolt területre vonatkozó városrendezési szabályozás. 

(88) A R. 4/J.§ (38) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
(38) KSZ-II-38 - A Hűvösvölgyi út – Bátori László utca – 50004 és 50003 hrsz.-ú telkek – 

Ördögárok utca – 50022 és 50020 hrsz.-ú telkek – Máriaremetei út – 53070/1 és 53079 hrsz.-ú 

telkek – Hidegkúti út – Gyöngyvirág utca – Kőhegyi út – 11358 hrsz.-ú telek által határolt területre 

szabályozás és a kiegészítő vonatkozó városrendezési szabályok:” 

(89) A R. 4/J.§ (39) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(39) KSZ-II-39 - A Szépvölgyi út – Hármas-határhegyi út – erdőterület – Selyemakác utca – 

Szivarfa utca – Tiszafa utca által határolt területre vonatkozó városrendezési szabályok. 

(90) A R. 4/J.§ (40) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
(40) KSZ-II-40 - A Fillér utca – Garas utca – Marczibányi tér – Lövőház utca – Ezredes utca által 

határolt területre vonatkozó városrendezési szabályok. 

(91) A R. 4/J.§ (41) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(41) KSZ-II-41 - A Hidegkúti út - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt 

területre vonatkozó városrendezési szabályozás.” 

a) A Tárkony utca - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt tömbökben 

a domborzat és a növényzet védelmét a következő előírások betartásával kell biztosítani: 

aa)  a hátsó telekhatár mentén megőrzendő, vagy kialakítandó zöldfelületet 35,0 méteres 

telekmélységig legalább 6,0 méter, 35,0 métert meghaladó telekmélység esetén legalább 

10,0 méter szélességben kell megvalósítani,  

ab)  a hátsó telekhatár mentén a megőrzendő, vagy kialakítandó zöldfelület területének 

legalább 40%-át háromszintes növényállomány alkalmazásával kell kialakítani, 

ac)  a megőrzendő, vagy kialakítandó hátsókerti zöldfelületen a melléképítmények közül 

nem helyezhető el: hulladéktartály-tároló, antenna oszlop, zászlótartó oszlop, 
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fürdőmedence, sportpálya. 

b) A Hidegkúti út menti L6-II-11 jelű építési övezetbe tartozó telkeken (természetben a 

Hidegkúti út 179-233. házszámok közötti területen), valamint a Tárkony utcának a 

Hidegkúti út jelzett telkeivel határos telkein (természetben a Tárkony u. 2c-60. házszámok 

közötti területen) a helyi területi értékvédelemre jelölt területhatár mentén, annak mindkét 

oldalán 15,0-15,0 méteres sávban megőrzendő, vagy kialakítandó a zöldfelület. A 

zöldfelületen 100 %-ban háromszintes növényállomány telepítendő. 

c) A Hidegkúti út - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt tömbökben: 

ca) Az épületek terepszintre való illesztésekor 15 % -nál kisebb tereplejtés esetén tilos a 

természetes terepszint +/- 1,0 méternél nagyobb mértékű megváltoztatása. 15 %-ot 

meghaladó tereplejtés esetén a talajmechanikai szakvélemény megállapításait figyelembe 

véve, a természetes terepfelület megváltoztatása legfeljebb 3,0 méter lehet. 

cb) Terepszint alatt építeni csak egy szintben lehet, a terepszinthez képest az alapozás felső 

síkja legfeljebb 3,5 méter mélységben lehet. 

cc) Terepszint alatti építményt csak ott lehet elhelyezni, ahol az építési telek természetes 

tereplejtése, vagy kialakult terepszintje ezt úgy teszi lehetővé, hogy az építmény a felette 

lévő földtakarással együtt nem emelkedik ki a környezetéből 1,0 métert meghaladóan. 

cd) Az építési helyen belül, helyiséget befogadó építmény a terepszint alatt a szomszédos 

oldalsó telekhatárt legfeljebb 0,5 méterig közelítheti meg. 

ce) Az építési helyen kívül, a terepszint alatt csak gépkocsi-tároló, teremgarázs létesülhet, 

ami a szomszédos oldalkerti telekhatárt legfeljebb 3,0 méterig közelítheti meg és a hátsó 

telekhatár irányában a megőrzendő és kialakítandó zöldfelület határáig érhet. 

d) A Máriaremetei útnak a Szabadság utca és Hidegkúti út közötti szakaszán a közterületi 

telekhatáron kerítés az alábbi feltételekkel építhető: 

da) nem tömör kerítés legfeljebb 1,8 méter magas és legalább 70%-ban áttört lehet, 

db) tömör kerítés legfeljebb 2,0 méter magasságban létesíthető. Anyaga lehet kő, kiselemes 

falazat, látszóbeton, burkolt nyers beton, burkolt vagy vakolt zsalukő, és zajterhelést 

csökkentő kialakítású faszerkezet. 

e) Kerítés építhető a Hidegkúti út mentén a Hidegkúti út 173-233. házszámok közötti területen 

az alábbi feltételekkel:  

ea) ha a telek homlokvonala és az építési hely határa között 3,0 métert meghaladó az 

előkert, akkor a közterületi telekhatáron legfeljebb 1,8 méter magas és legalább 80%-

ban áttört kerítés létesíthető, 

eb) ha a kerítés az építési határvonalra vagy attól a közterület irányába 3,0 méteren belülre 

kerül, akkor legfeljebb 2,0 méter magasságban tömör megjelenéssel létesíthető. Anyaga 

lehet kő, kiselemes falazat, látszóbeton, burkolt nyers beton, vakolt vagy egyéb módon 

burkolt zsalukő, és zajterhelést csökkentő kialakítású faszerkezet. Közterület felőli 

oldalát építészetileg úgy kell tagolni, hogy utcaképet adó és homlokzatképző legyen, 

ec) oldalsó telekhatáron az építési határvonal és a hátsó telekhatár között legfeljebb 1,8 

méter magas és legalább 80%-ban áttört kerítés létesíthető, 

ed) a hátsókerti telekhatáron tömör kerítés csak támfallal egybeépítve létesíthető, 

magassága a csatlakozó magasabb terepszinthez képest legfeljebb 1,0 méter lehet. 

f) A Hidegkúti út menti, L6-II-11 jelű építési övezetbe sorolt telekcsoport beépítése során az 

építészeti formálást, a környezet alakítást a kerületi értékvédelmi rendeletben foglaltak 

betartásával kell tervezni és megvalósítani.” 

(92) A R. 4/J.§ (42) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(42) KSZ-II-42 M - Máriaremetei út – Szabadság utca – – 51799 és 51800 hrsz.-ú telkek - 

Mészégető utca – Kadarka utca – Áchim András utca által határolt területre vonatkozó 

városrendezési szabályozás. 

(93) A R. 4/J.§ (43) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
(43) KSZ-II-43 - A Hűvösvölgyi út – belterületi határ – Nagykovácsi út – Kis-Ördögárok – Villám 

utca –  belterületi határ – Bátori László utca által határolt „területre” vonatkozó szabályozás és a 

kiegészítő városrendezési szabályok:” 

 

13.§  

(1) A R. II. FEJEZET utáni cím helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK” 

(2) A R. 5.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Azonos keretövezetbe, de különböző övezetekbe sorolt telkek, illetve területek egyesítése esetében a 
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különböző övezetekbe sorolt területeket önálló területként (esetleg alrészletként) kell kezelni. A 

paraméterek figyelembevétele csak az adott telekrész, vagy az alrészlet,  adott övezetbe eső 

területével történhet. ” 

 

14.§  

(1) A R. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Lakóterületi építési övezetben az építési telek méretétől függetlenül egy épület bruttó alapterülete az 

építési övezetben előírt legkisebb teleknagyságra építhető épület alapterületének legfeljebb kétszerese 

lehet.” 

(2) A R. 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az építési övezetben előírt legkisebb telekterület-méret másfélszeresét meg nem haladó területű 

telken – a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – egy épületet szabad elhelyezni.” 

(3) A R. 6.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az építési övezetre előírt legkisebb telekterület kétszeresénél nagyobb telken a megengedett 

legnagyobb beépítettséget – eltérő szabályozás hiányában - több épületben kell megvalósítani.” 

(4) A R. 6.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A szintterület meghatározása során a pinceszinteken kialakítható szintterületre vonatkozó 

rendelkezéseket az alábbi kiegészítésekkel kell alkalmazni: 

a) gépkocsitárolásra a parkoló szintterülete, de lakásonként legfeljebb 40 m2 szintterület, 

b) a lakók tárolói céljára szolgáló helyiségek összterülete lakásonként a lakások összes nettó 

alapterületének legfeljebb 25%-os mértékéig, de legfeljebb 25 m2 -ig  

hagyható figyelmen kívül.” 

(5) A R. 6.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A legkisebb zöldfelületek számítása során az egyes felületek az alábbiak szerint vehetők 

figyelembe: 

a) gyephézagos burkolat esetében: 10 % 

b) gyepráccsal kialakított gyepfelület   

ba) parkolás céljára  50% 

bb) egyéb (sport) célra 75%  

c) nem vehető figyelembe: 

ca) a nem szilárd burkolaton és a zöldfelületen kialakított parkoló felülete férőhelyenként 

10m2-rel számolva,  

cb) a fedett, de oldalt nyitott tér alatti zöldfelület és nem szilárd burkolat.” 

(6) A R. 6.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A vízfelületek az alábbiak szerint vehetők figyelembe a legkisebb zöldfelületek számítása során: 

a) kizárólag a terepszinten kialakított (meglévő és tervezett)  

mesterséges és természetes vízfelületek, díszkutak: 50 % 

b) kizárólag a terepszinten kialakított (meglévő és tervezett)  

mozgó vízfelületek, szökőkutak: 75 % 

c) a kerti fürdő és úszómedencék vízfelülete a zöldfelületbe nem számítható bele. 0 %” 

(7) A R. 6.§ (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(13) A területen – az OTÉK 35.§ (6) bekezdése szerint el nem helyezhető építményeken túlmenően – 

az előkert előírt méretén belül nem helyezhető el 

a) a kerti építmények közül 

aa) kerti épített tűzrakóhely, 

ab) kerti grill, 

ac) kerti zuhanyozó, 

ad) kerti napkollektor, 

ae) lábonálló kerti tető 

af) kerti fürdő- és úszómedence  

továbbá 

b) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop” 

(8) A R. 6.§-a az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki: 

„(15) Pergola, lugas  

a) az előkert előírt legkisebb mértén belül nem létesíthető, 

b) épülettel egy szerkezetként, vagy azzal vizuálisan egységet képezve legfeljebb 1,0 méterrel 

nyúlhat túl az építési helyen,  

c) önálló szerkezetként nem közelítheti meg a szomszédos telekhatárt 1,0 méternél jobban.” 
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15.§  

(1) A R. 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A terepszint alatti beépítettség – eltérő szabályozás hiányában – legfeljebb a terepszint felett 

megengedett beépítettség értékének 1,50-szöröse lehet, melynek 50%-a helyezhető el az épület kontúrján 

kívül, de az építési helyen belül. Támfalgarázs az előkerti sávban létesíthető.” 

(2) A R. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A talajvíz-mozgás lehetőségének biztosítása érdekében és építmények állagromlását 

megelőzendő, terepszint alatti építmény felvízi oldalán, az építmény tervezése során – talajmechanikai / 

hidrogeológiai szakvélemény alapján – méretezendő szivárgó-talajvíz elvezető rendszert kell létesíteni és 

fenntartani.” 

 

16.§  

(1) A R. 8.§ előtti cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Egyes mérnöki létesítmények, építmények” 

8.§ 

(2) A R. 8.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2)  Vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény – övezeti előírás hiányában – nem 

helyezhető el a (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti kivétellel: 

a)  a városkép szempontjából kiemelt területen, 

b) a világörökség területén, továbbá az országos és a helyi védettségű területen és épületen, 

c) meglévő egészségügyi létesítmény területén, 

d)  működő óvodák, alsó- és középfokú oktatási létesítmények területén, 

e)  játszótéren, 

f) zöldterületen (Z keretövezetben lévő telken), 

g) vízgazdálkodási területen, továbbá 

h)  az a) - g) pontok alatti területek telekhatárától számított 200 m-en belül.” 

(3) A R. 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3)  Vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény beépítésre nem szánt területen 

elhelyezhető a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.” 

(4) A R. 8.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4)  A beépítésre szánt területeken és a közterületeken a vezeték nélküli elektronikus 

hírközlési létesítmény (távközlési, adatátviteli berendezés)  

a) elsődleges elhelyezését közterületen kell megoldani, amely akkor történhet 

aa) ha az meglévő infrastruktúra elemhez kapcsolódik, vagy  

ab) ha az adott közterületet beépítésre nem szánt területek veszik körül és azok nem 

tartoznak védett természeti oltalom alá; 

b) nem közterületi telken akkor létesíthető, ha az a) pont szerinti közterületen való elhelyezés 

nem jöhet létre, és amennyiben a telek nem tartozik a (2) bekezdés b) – i) pontjai közé, 

továbbá ha az épület rendeltetése  

ba) intézményi épület, irodaház, parkolóház, sportcélú építmény,  

bb) templom (padlástéren belül), amennyiben az védett értéket nem érint, 

bc) 20 m építménymagasságot meghaladó lakóépület; 

c) az (2) bekezdés a) pontja szerinti városképi szempontból kiemelt területen a jelen bekezdés 

b) pont szerinti épület meglévő tömegén belül, takartan akkor is létesíthető, ha igazolható, 

hogy az adott épületen való elhelyezés hiányában a hírközlési lefedettség korlátozott marad, 

ami a megfelelő szolgáltatási színvonalat csökkentené és az érintett szolgáltató nem képes 

másként vagy máshol teljesíteni a szolgáltatás elvárható minőségét.” 

(9) A R. 8.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5)  A vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény és annak új tartószerkezete 

elhelyezésének városképi feltételei a sajátos építményre készített telepítési tanulmánytervben 

vizsgálható, amennyiben az közterületről látható módon kerül elhelyezésre. Elhelyezésénél 

figyelemmel kell lenni a jelen rendelet 16.§-ában foglaltakra is. 

(10) A R. 8.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

(6)  A közüzemi közművek műtárgyait és a mérnöki létesítményeket az illetékes üzemeltetők és 

szakhatóságok előírásai alapján kell elhelyezni, e szabályzat általános és övezeti előírásainak keretei 

között.” 
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17.§  

(1) A R. 14.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A kerítések létesítése során a következő (2)-(8) bekezdéseket kell betartani, amennyiben a 

4/A.§ – 4/J.§, továbbá az építési övezeti és övezeti előírások a kerítés létesítésének módját másként 

nem szabályozzák.  

(2) A közterület felőli kerítés 

a) maximális teljes magassága 1,80 m, melyből a lábazat legfeljebb 0,60 m magasságú lehet; 

b) a kerítéslábazat felületképzése lehet 

ba) tégla, kő, műkő, vagy ezekkel burkolt egyéb tartószerkezet, továbbá 

bb) tervezett módon kialakított esztétikus betonfelület,  

bc) fagyálló lábazati vakolattal ellátott falszerkezet. 

c) A kerítés áttörtsége legalább 50% legyen annak teljes magasságát figyelembe véve.  A 

terület karakterének megőrzése, fejlesztése, illetve megteremtése érdekében legalább 50% 

áttörtséggel nem rendelkező kerítés nem létesíthető. A kerítés áttörtségét a d) pontban 

foglaltak kivételével számítással kell igazolni. 

d) A fémanyagú vagy a kerítéspillérek közötti elhatároló szerkezet tekintetében teljes 

mértékben áttörtnek számít 

da) a hagyományos acél- és aluminiumkerítés, öntöttvas kerítés esetén (pálcás, díszítéssel 

vagy anélkül), az elemek között 8-12 cm közötti távolsággal, vagy  

db) az eltérő, átlagosan legalább 8,0 cm-es közökkel, ferdén illesztett, pálcás jellemzőkkel 

rendelkező fémkerítés, ahol a pálca nagyobbik keresztmetszeti értéke sem haladja meg 

az 1 cm-t, továbbá 

dc) a hálójellegű, vagy fonott fémkerítés– legalább 5,0 cm-es sűrűségű fonással  

melyek esetében az áttörtséget nem kell számítással igazolni.  

e) Saroktelek esetében – a közlekedési felületek megfelelő beláthatósága érdekében – a 

kerítéseket a szükséges mértékben, de legalább a saroktól mért 5-5 méteres hosszban 

áttörten kell kialakítani, amennyiben az útpálya széle a kerítéstől 5,0 méternél kisebb 

távolságra van. 

(3) Támfalkerítés 

a) az utcai támfalkerítés magassága a támfallal együtt legfeljebb 3,5 m lehet, mely a 

támfalként kialakított szerkezet felett, legfeljebb 15 cm-es lábazattal, a lábazat alsó 

vonalától számolva legfeljebb 1,0 m magassággal és 50%-os áttörtséggel létesíthető; 

b) a támfal felett mellvédként kialakított kerítés legfeljebb 1,0 m magassággal létesíthető, de a 

támfal magasságával együtt sem haladhatja meg a járdatőtől számított 3,5 métert. 

c) meglévő támfalkerítés helyreállítása, újjáépítése  során az eredeti magasság megtartható. 

(4) Az szomszédos telkek közötti nem utcai kerítés legfeljebb 1,8 m magasságú lehet és jellemzői 

azonosak az utcai kerítésével, a következő eltérésekkel 

a) teljes tömör kialakítással (100%-osam át nem látható módon) 

aa) legfeljebb 3,0 méteres szélességgel létesíthető egybefüggő kerítésszakasz, és 

ab) az ilyen szakaszok nem haladhatják meg az adott egy-egy telekhatár hosszának 10%-át, 

és  

ac) a kerítés előkerti szakaszán nem létesíthető 

ad) a telekhatár teljes hosszában érvényesíteni szükséges a legalább 50%-os áttörtséget. 

b) a kerítés anyaghasználata azonos lehet az utcai kerítéssel, továbbá nyersbeton lábazat is 

alkalmazható,  

c) támfalkerítés szükség szerint legfeljebb 3,5 m magasságig alkalmazható a (3) bekezdés 

figyelembevételével.  

(5) A telken belüli eltérő használat elhatárolására szolgáló kerítés 

a) magassága 0,9 m, melyből a lábazat legfeljebb 0,30 m magasságú, és anyaga azonos lehet a 

nem utcai kerítéssel, 

b) a lábazat felett épített kerítéspillér nem létesíthető, 

c) a lábazat feletti rész pálcás, vagy fonatos kerítés legyen. 

(6)  Mezőgazdasági területen és gazdasági erdő céljára kijelölt területen kizárólag lábazat nélküli 

drótfonat kerítés létesíthető úgy, hogy az oszlopok között legalább 3 méter távolságot kell biztosítani. 

(7)  Mezőgazdasági területek keretövezetű telkeken kerítés csak az övezet határán, illetve az övezet 

közterületi határán helyezhető el. Nem helyezhető el kerítés a külön használatú területek lehatárolására. 

helyébe a következő rendelkezés lép:(8) Biztonsági szempontból védelmet igénylő nemzetbiztonsági 

vagy külképviseleti létesítmény esetében az (2)-(5) bekezdésekben meghatározott lábazat 

legnagyobb magassága 0,8 m, a kerítés teljes magassága 2,70 m lehet. Az áttörtség mértéke mind 
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az utcai, mint a szomszédos telkek felé 40%-ra csökkenthető. Kivételesen a biztonság növelése 

érdekében hosszabb tömör falszakasz létesíthető.” 

 

18.§  

(1) A R. 15.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A telek oldalsó telekhatárától mért 6 m széles sávban kialakított rendezett terepszint magassága – 

szabályozási terv rendelkezése hiányában még átmenetileg is – legfeljebb 1 méterrel térhet el a 

szomszédos telek 6,0 méteres sávjában kialakított rendezett terepszintjétől. ” 

 

19.§  

(1) A R. 16.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Budai hegyvidéken a hagyományos kilátópontok, hegycsúcsok (lásd: 5. melléklet) legmagasabb 

pontja alatti 30 méteres magassági vonalon (rétegvonalon) felül építmény csak szabályozási tervben 

meghatározott helyen és feltételekkel helyezhető el, az erdővel fedett sziluett védelme érdekében.” 

(2) A R. 16.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közterületről látható homlokzaton (tetőzeten) a magastető tömegét tagoló, megbontó tetőtéri 

ablak két egymás feletti sorban – eltérő szabályozás hiányában – nem alkalmazható.” 

(3) A R. 16.§ (6) bekezdés c) pontjában a „un ” kifejezés helyébe a „ún” kifejezés lép 

„c) a homlokzat felújítása, illetve átszínezése során mind az a), mind a b) pont alá eső területen 

zártsorú beépítés esetén, biztosítandó a különböző felületek falfirkák elleni megelőző 

felületvédelme, ún. antigraffiti impregnáló réteggel történő bevonása, a földszint / fogadószint 

illetve a csatlakozó járdaszint feletti első szint (földszint, magas földszint) födémszerkezete 

magasságáig.” 

(4) A R. 16.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az épület klímaberendezései 

a) A meglévő épületeken ablakklíma berendezések és klíma-berendezések kültéri egységei csak az 

épület megjelenéséhez illeszkedve helyezhetőek el 

b) A városkép szempontjából meghatározó Duna-parton, a Világörökség és puffer-zónája 

területén, továbbá a városkép szempontjából kiemelt területeken és útvonalak mentén a 

kültéri egység csak a közterületről nem látható módon helyezhető el. Amennyiben a 

rendeltetési egység csak közterületi homlokzattal rendelkezik, akkor csak kültéri egység 

nélküli klímaberendezés alkalmazható.  
c) A kondenzvíz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre 

nem folyhat át, .  

d) A keletkező meleg levegőt a szomszédos épületek, rendeltetési egységek zavarása nélkül kell 

elvezetni, továbbá a berendezés zajkibocsátása meg kell, hogy feleljen a zajvédelmi 

előírásoknak.  
e) Új épület csak központi klímaberendezéssel létesíthető, vagy az épületet rendeltetési 

egységenként, kültéri egység nélküli berendezéssel, vagy építészetileg megoldott takarással, 

kültéri egység elhelyezésnek lehetőségével kell megtervezni. Amennyiben az épület 

használatbavételéig a berendezések nem kerülnek beépítésre, akkor az utólagos elhelyezés is 

csak az építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező építészeti-műszaki dokumentációban 

megtervezett módon lehetséges.” 

(5) A R. 16.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) Vezetékes vagy vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény  védett épületen kívülről 

láthatóan felszerelve nem helyezhető el, nem védett épület közterületről látható homlokzatán csak 

takartan helyezhető el.” 

(6) A R. 16.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(12) Az építmények kialakítása során kerülni kell a rendeltetésszerű használatot zavaró újabb 

fényhatások keletkezését. Olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy sem a 

járművek, sem a köz- és térvilágítás, sem a reklámok, sem azok tükröződése nem okoz 

komfortcsökkenést a környező rendeltetési egységekben.” 

 

20.§  

(1) A R. 17.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A környezethez történő megfelelő illeszkedést – az építmény és környezete 

kölcsönhatásának ismertetése mellett – legalább két nézőpontból kidolgozott, a szomszédos épületeket is 

ábrázoló látványtervben kell igazolni, amennyiben az épület közterület felöli látványa a beavatkozás 

miatt változik.” 
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(2) A R. 17.§ kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: 

„(6) A kerület közigazgatási területén nem lehet alkalmazni magastető külső héjalásához: a 

bitumenes zsindelyt, a cserepes lemezt, mindezeken túl lakóépület esetén a műanyag vízszigetelést 

sem.” 

 

21.§  

(1) A R. 19.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) telefonfülke, utasváró, esővédő tető, jegykiadó automata,” 

(2) A R. 19.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A közterület használatát közvetlenül nem szolgáló köztárgy (közmű műtárgy, hírközlési, 

postai műtárgy, berendezés, kapcsolószekrény és ezekkel kapcsolatos további tárgyak), a 

közterületet határoló felületekből és síkokból (közterületi felszín, épületek, kerítések felületei) 

kiemelkedő módon nem helyezhető el, kivéve ha elhelyezése másként műszakilag igazolhatóan nem 

lehetséges. A rendelkezés nem vonatkozik a közlekedés közvetlen forgalomirányításával 

kapcsolatos táblák, közlekedési lámpák, a tömegközlekedési megállók, a vezeték-tartó oszlopok, a 

korlátok, pollerek, a kutak, díszkutak, szökőkutak, tűzcsapok, a közvilágítási oszlopok, továbbá az 

utcabútorok, a művészeti, és kegyeleti alkotások, az emlékművek, a kertépítészeti műtárgyak, 

geodéziai jelek és a jelen rendeletben közterületen elhelyezhető hirdető-berendezések körére. 

Transzformátorház, gáznyomás-szabályozó, konténer kazán és hőközpont felépítményként közterületen 

csak KAT alapján helyezhető el.” 

(3) A R. 19.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Közterületet, közforgalom céljára átadott területet (tömbbelsőt) kialakítani, illetőleg felújítani csak 

az utcabútorok és köztárgyak megjelenését tartalmazó kertépítészeti terv alapján lehet, mely a KAT 

részeként készül.” 

(4) A R.19.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) Keretövezetbe nem sorolt közterületen közutat, gyalogutat, gépjárművárakozó-helyet létesíteni, 

valamint épületet, építményt – köztárgyak kivételével – elhelyezni csak KAT alapján szabad.” 

 

22.§  

(1) A R. 20.§ (1) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(1) Közterületen pavilon, pavilon-jellegű építmény csak KAT alapján helyezhető el az alábbiak 

szerint:” 

(2) A R. 20.§ (6) bekezdésében az alpontok előtti felvezető szöveg helyébe a következő szöveg lép: 
„(6) Vendéglátó terasz közterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen csak abban az 

esetben létesíthető, ha:” 

(3) A R. 20.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A vendéglátó terasz oldalai 1,0 méternél magasabb szerkezettel nem határolhatók le.” 

(4) A R. 20.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 

„(9) Kertvárosias lakóövezetben, illetve az azzal szomszédos közterületen pavilon, pavilon-jellegű 

építmény csak abban az esetben helyezhető el, ha a 9 m2 bruttó szintterületig pavilononként, pavilon-

jellegű építményenként legalább 2 darab, e felett minden megkezdett 5 m2 bruttó szintterület után 1-1 

darab parkolóhely kerül kialakításra a pavilon, pavilon-jellegű építmény legfeljebb 25 méteres 

környezetében.”  

 

23.§  

(1) A R. 21.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Közhasználatú aluljárókhoz illetve felüljárókhoz a nagyobb környezetben történő eligazítást 

biztosító információs felületet, berendezést kell biztosítani.” 

 

24.§  

(1) A R. 22.§ (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) Szelektív hulladékgyűjtő sziget is csak szabályozási tervben meghatározott feltételekkel vagy 

KAT alapján helyezhető el.” 

(2) A R. 22.§ (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) A kikötői felépítmények közül: 

ba) helyszínenként egy 12 m2 bruttó területet meg nem haladó földszintes építmény 

Közterület-Alakítási Terv (KAT) alapján létesíthető. 

bb) ennél nagyobb, illetve több felépítmény csak szabályozási tervlap alapján 
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létesíthető.” 

(3) A R. 22.§ -a kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel: 

„(9) Kerti víz és fürdőmedence 

a)  nem helyezhető el az elő-, oldalkert legkisebb szélességi méretének megfelelő teleksávban, 

és a hátsókerti telekhatártól számított 3,0 m-es teleksávban.  

b) téliesítését, vagy időszakos lefedését úgy kell megvalósítani, hogy ne számítson be a beépítés 

mértékébe.  

c) a beépítési mértékbe beszámító fedett medence az építési helyen belül helyezendő el.   

d) lejtős terepen a kerti medence tereprendezésénél: 

da) a medencéhez rendezett terep rézsűjének meredeksége nem lehet nagyobb 1:3-nál, 

db) a rézsűláb eredeti terephez való csatlakozásának vonala legfeljebb 3 m-re közelítheti 

meg a szomszédos telek határát, 

dc) támfalas kialakítás esetén a támfal felső szintje a rendezett terep csatlakozásától 

legfeljebb 1,80 m lehet. 

e) használt vizeit az épület szürke vizeként kell hasznosítani, vagy a közcsatornába kell 

elvezetni, ezért csak olyan telken létesíthető, ahol a medence szűrő-mosatásából, illetőleg a 

lábmosóból származó szennyvizeinek közcsatornába való elvezetése biztosított, és ahhoz az 

üzemeltető hozzájárulását adta.” 

 

25.§  

(1) A R. 24.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az építményeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező környezetet károsító folyékony és nem 

folyékony hulladékok és veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba.” 

(2) A R. 26.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A mélyépítési munkálatokat úgy kell végezni, a építményeket úgy kell elhelyezni, hogy a 

rétegvizek szabad áramlása biztosított legyen.” 

 

26.§  

(1) A R. 28.§ (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) nem kell hátsókertet kialakítani:  

1. zártudvaros beépítés esetében,  

2. abban az esetben, ha a telek 100%-os beépítettsége megengedett.” 

 

(2) A R. 28.§ (1) bekezdése az alábbi (g) ponttal egészül ki: 
„g) nyílászáró akkor létesíthető az oldalhatár felé, ha az adott homlokzat távolsága az 

oldalhatártól a b) pont szerinti legalább 6,0 méter, a hátsó kert felé akkor, ha a nyílászáró 

telekhatártól való távolsága legalább 1,5 m.” 

(3) A R. 28.§ (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Zártsorú beépítési módú területen, kizárólag saroktelek új épülettel, épületrésszel történő beépítése 

esetében  

a) ha az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 40 % és a kialakítható legkisebb 

telekterület meghaladja a 3.000 m2-t, engedmény nem alkalmazható; 

b) ha az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 40 %, a kialakítható telekterület 

nem haladja meg a 3.000 m2-t, de nagyobb, mint 1.500 m2, ott   

1. a beépítettség legfeljebb 60 % lehet. Ebben az esetben a megnövelt szintterületi mutató értéke a 

60% és az övezetben megengedett beépítettség hányadosával megnövelt (felszorzott) értékig 

növelhető. Ha a szintterületi mutató nem növelhető, abban az esetben a beépítettség sem 

növelhető. 

2. A legkisebb zöldfelület ebben az esetben 20%-ig csökkenthető. 

c) ha az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség nagyobb, mint 40 %, a kialakítható 

telekterület nem haladja meg a 1.500 m2-t, ott a beépítettség legfeljebb 75 % lehet. Ebben az 

esetben a megnövelt szintterületi mutató értéke a 75% és az övezetben megengedett beépítettség 

hányadosával megnövelt (felszorzott) értékig, de legfeljebb a keretövezetben megengedett értékig 

növelhető. Ha a szintterületi mutató nem növelhető, abban az esetben a beépítettség sem 

növelhető.” 

(4) A R. 28.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A VK, L1 jelű övezetek többszintes, zártsorú beépítési módú területein, továbbá a KL-KT övezetek 

mentén fekvő VK, I és L1 jelű övezetekbe tartozó telkeken az épületek földszintjének közterület felöli 

szakaszait közhasználatú hasznosításra alkalmas módon kell kialakítani.” 
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(5) A R. 28.§ (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

”c) az új udvari homlokzat a csatlakozó meglévő tűzfalak felső élére fektetett 45 fokos lejtésű síkokat 

sem metszheti.”  

 

(6) A R. 28.§ (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) egy meglévő, védelem alatt álló (műemlék vagy helyi védelem alatt álló) és egy védelem alatt 

nem álló épület közötti foghíjtelek beépítés esetében: 

1. ha a védelem alatt álló épület a magasabb, akkor az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó 

párkánymagassága meghatározó, melytől legfeljebb -1,2 méterrel szabad eltérni, 

2. ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, akkor a csatlakozó épületek 

párkánymagasságának átlaga a meghatározó, de az új épület párkánymagassága a védelem 

alatt álló épület párkánymagasságánál: 

- legfeljebb 1,2 m-rel lehet magasabb, ha a védelem alatt álló épület legfeljebb 6 m-rel 

alacsonyabb, mint a magasabb csatlakozó épület 

- legfeljebb 3,0 m-rel lehet magasabb, ha a védelem alatt álló épület több, mint 6 m-rel 

alacsonyabb, mint a magasabb csatlakozó épület.”  

(7) A R. 28.§ (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(15) A közhasználat céljára átengedett épület alatti földszinti területre vonatkozó, jogszabályban 

meghatározott engedmények csak akkor érvényesíthetők, ha:  

a) szélessége legalább 3,0 méter és  

b) szabad belmagassága legalább 3,5 méter és 

c) az átjáró hosszának legalább 75%-a üzlet, szolgáltatás portáljaként, kirakatként kerül 

kialakításra.” 

 

27.§  

(1) A R. 29.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Nyúlványos (nyeles) telek esetében a nyelet nem figyelembe véve  a visszamaradó telek felé eső 

előkert, továbbá az oldal- és hátsókert egységesen legalább az övezetben előírt legnagyobb 

építménymagasság fele kell, hogy legyen. Az épület egy-egy telekhatár felé tekintő homlokzatának 

magassága (F/L) egyik irányban sem haladhatja meg az adott telekhatároktól mért  ténylegesen 

kialakuló távolság kétszeresét. ” 

(2) A R. 29.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A területen az építési övezetekben és övezetekben meg nem határozott rendeltetésű építmények és 

rendeltetési egységek elhelyezhetőségét, a környezethez történő illeszkedését, illetve a szabályzatnak 

történő megfelelést igazolni kell.” 

(3) A R. 29.§ (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) az ikres beépítési módú telekre, ha a két ikertelek egy telekként összevonásra kerül, akkor az 

eredetileg meghatározott ikres építési hely helyett az összevonással létrejött telken a 

szabadonálló beépítési mód rendelkezéseit kell alkalmazni az övezeti előírások eltéréseivel és 

az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával;” 

 

28.§  

(1) A R. 30.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Abban az esetben, ha egy építési telken kialakult beépítés jellemzői nem felelnek meg az övezeti 

előírásnak, vagy az övezetre vonatkozó határértékeknek, építési munka az alábbiak szerint végezhető: 

a) ha a beépítettség meghaladja az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség értékét, de a 

szintterületi mutató nem éri el a megengedett értéket és a tervezett bővítés az építménymagasság 

értékének is megfelel, az épület a tetőtér beépítésével, illetve emeletráépítéssel bővíthető a 

vonatkozó egyéb előírások keretei között; 

b) ha az építménymagasság meghaladja az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 

értékét, de a szintterületi mutató nem éri el a megengedett értéket, az épület bővíthető a vonatkozó 

egyéb előírások keretei között; 

c) ha a szintterületi mutató meghaladja az övezetben megengedett szintterületi mutató értékét, de a 

tetőtér nem beépített és a szintterületi mutató a tetőtér megengedett beépítésének beszámításával 

sem éri el a keretövezetben megengedett értéket, az épület kizárólag a tetőtér beépítésével 

bővíthető a vonatkozó egyéb előírások keretei között 

d) ha a telek kialakult beépítési mértéke, vagy az épület szintterületi mutatója eléri vagy 

meghaladja az övezetben megengedett értéket, illetve ha a telek zöldfelületi aránya kisebb a 

telekre előírt minimum értékénél, akkor a biztonsági szempontból védelmet igénylő 
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nemzetbiztonsági vagy külképviseleti létesítmény esetében  - a felsorolt övezeti paraméterek 

figyelmen kívül hagyásával  - a létesítmény védelmének biztosítása céljából a kerítéssel 

egybeépített őrbódé, legfeljebb 20 m² bruttó alapterülettel elhelyezhető, 

e) ha a meglévő épület az építési helyen kívül van, akkor bővítése csak az építési helyen belül 

történhet, emeltráépítés, tetőtérbeépítés az építési helyen kívül nem megengedett.” 

(2) A R. 30.§ -a kiegészül a következő (2a) bekezdéssel: 
„(2a) A jelen rendelet értelmezésében az épületben lévő apartman-egységeket a (2) bekezdés 

szerinti telektömb lakásszám számításánál és a parkolóférőhely igény meghatározásánál a lakással 

azonos rendeltetési egységnek kell tekinteni.” 

(3) A R. 30.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) Építési helyen belüli lejtős terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatának magassága (F/L 

arányból számított érték) – eltérő szabályozás hiányában – legfeljebb a megengedett 

építménymagasság értékének: 

a) 10-25% közötti átlagos tereplejtés esetén: 1,25-szöröse lehet (6 m esetében 7,5 m) 

„b) 25% feletti átlagos tereplejtés esetén: 1,5-szöröse lehet  (6 m esetében 9 m)” 

(4) A R. 30.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) Az újonnan beépítendő telkek tereprendezési tervének az egész telekre vonatkozóan kell 

elkészülnie, s figyelembe kell vennie a szomszédos telkek terepviszonyait is. A tereprendezési terveknek 

a felszíni csapadékvizek elvezetésének megoldásaira különös gonddal kell lenniük. A felszín alatti vizek 

védelme érdekében a területen különösen ügyelni kell arra, hogy a területhasználat során a felszín alatti 

vizek ne szennyeződhessenek.” 

 

29.§  

(1)  A R.31.§ (3) bekezdés pontjai utáni a „jelölik” szó hatályát veszti. 

„(3) Az övezeti kód:  

a) első része a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatban meghatározott keretövezet és 

a célzott terület-felhasználási mód jele 

b) a további részei: 

1. a kerületi azonosító kód - II-  

2. kerületi övezeti azonosító sorszám - - 01” 

 

 

30.§  

(1) A R. 33.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) Az L2-II-10 jelű építési övezet területén, a Zsigmond tér – Darázs utca – Daru utca – Kolozsvári 

Tamás utca – Ürömi utca által határolt területen 

a) elhelyezhető főfunkciók a következők: 

aa) egy–, vagy többlakásos lakóépület, 

ab) szálláshely szolgáltató épület, 

ac) közintézmény épület, 

ad) irodaház, 

ae) kiskereskedelmi épület, 

af) sportépítmény, 

ag) parkoló építmény, 

b) egyéb, a fő funkciót kiszolgáló, vagy kiegészítő különálló épület a lakóterületen nem helyezhető 

el, 

c) kiskereskedelmi funkció csak a pince, földszint, és I. emeleti szinteken létesülhet, mértéke max. a 

bruttó beépíthető telekterület 50 %- a, de legfeljebb 500 m2, 

d) a terepszint alatti beépítés max. mértéke megegyezik az építési hely határával, 

e) új épület, illetve bővítés, ráépítés esetén a számított gk. parkolóhely szükséglet telken belül 

terepszinten, épület földszinti vagy pinceszinti teremgarázsában, különállóan csak térszint alatti 

gk. tárolóban biztosítandó. Térszín alatti mélygarázsban csak a telken belül megvalósuló, vagy a 

meglévő funkciók kiszolgálására létesíthető gépkocsi-tároló.” 

(2) A R. 33.§ (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„c) a számított gépkocsi parkolóhely szükséglet telken belül terepszinten, vagy az épület földszinti 

vagy pinceszinti gépkocsi tárolójában, teremgarázsában, továbbá különállóan csak térszint alatti 

gépkocsi tárolóban biztosítandó. Utcai sorgarázs nem létesíthető. Garázs csak a telken belül 

megvalósuló, vagy a meglévő funkciók kiszolgálására létesíthető.” 
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(3) A R. 33.§ (8) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„j) Hagyományos épületszerkezetek alkalmazandók, a párkány alatti függőleges, tömör homlokzati 

falszakaszok anyaghasználata 50%-ban vakolt legyen.” 

(4) A R. 33.§ (8) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„k) Az épületek tetőformálása magastetős legyen, a tetőhajlás 35-45 között változhat és a tetőfedés 

anyaga cserép legyen. Lapostető, tetőkert csak az udvari szinten alkalmazható. Az utca felőli 

homlokzati falszakasz külső felületének és a tető felső síkjának metszéspontja, valamint a 

gerincmagasság közötti a függőleges vetületi méret legfeljebb 5,0 m lehet. Az utca felőli 

gerincmagasságnál az udvar felőli gerincmagasságok sem lehetnek magasabbak. A magastető 

utcafronti megjelenése szimmetrikus hajlásszögű és szimmetrikus vetületi hosszúságú legyen.” 

 

31.§  

(1) A R. 34.§ (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„f) Az illeszkedés módja:  

 Az utcakép alapján a mértékadó épületek gerinc és párkány magasságaitól legfeljebb +/- 1,5m-t 

lehet eltérni. A Szépvölgyi út 12. számú és a Felhévizi utca 3. számú épületekhez való 

igazodásnál az eltérés csak negatív értelemben érvényesíthető.” 

(2) A R. 34.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az L2/A-II-05 jelű építési övezet területén közterületi közkert létesítendő. A kialakítandó 

kert megépítéséhez KAT készítendő. A terület lakóterületi közkert jelleggel alakítandó ki, biztosítva a 

(korlátozott) nappali közhasználatot. ” 

„a) A kertet határoló kőfal megtartható, vagy az eredeti jellegét tükröző módon újraépíthető. 

b) Az épület a Felhévizi utcai kőfal mentén, 8,0m mély sávban építhető szabadon vagy oldalhatáron 

álló módon, a pihenést szolgáló és a szociális funkciók, valamint a kert fenntartását szolgáló 

funkciók számára.” 

(3) A R. 34.§ (6) bekezdés ab) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„ab) vegyes funkciójú épületek (a pinceszinten és az utcai homlokzattal rendelkező földszinti 

épületrészeken kereskedelmi, a lakófunkciót nem zavaró szolgáltatói, irodai tevékenységek 

terei, a földszinti udvari, az emeleti és tetőtéri szinteken lakó funkció részére kialakított önálló 

rendeltetési egységek, helyiségek),” 

(4) A R. 34.§ (6) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„c) Beépítés: 

ca) Előkert nem létesíthető.  

 A kötelező közterület felöli építési vonaltól a földszinten -30 cm-t, az emeleti szinten és a 

tetőtér kialakításánál legfeljebb +/- 30 cm-t lehet eltérni.  

cb) A kialakítható belső udvar legkisebb mérete legalább 4,0 m legyen. 

cc) Közterület felőli földszinti lakófunkció nem létesíthető. A Szépvölgyi úton és az Ürömi 

utcában meglévő utcafronti, földszinti lakófunkciók átépítés, újjáépítés esetén nem tarthatók 

meg. 

cd) A meglévő telekszerkezetet tükröző utcafronti beépítési jelleg megtartandó. A 

telekösszevonás eredményeként megnövekedő közterületi homlokzaton az összevonás előtti 

telekosztásnak megfelelően (2001. januári Budapesti Földhivatali záradékolt alaptérképi 

állapot) legfeljebb 20 m-es szélességű egységenként a homlokzati megjelenésben érzékeltetni 

kell az összevonás előtti telekosztást. A homlokzati tagolás lehet térbeli, anyaghasználatbeli, 

vagy egyéb építészeti eszközökkel érvényesülő. 

ce) Ha a beépítés keretes és nem telekhatárok menti zártudvaros, akkor a hátsókert legkisebb 

mérete az építési övezetre meghatározott építménymagasság, vagy legalább 6,0 m.  

cf) Valamennyi önálló telekre a gépjárművel való bejutást biztosítani kell. 

cg) Több oldalról közterülettel határolt, 900 m2-t meghaladó telekterület és 75 db gépjárműnél 

nagyobb befogadó képességű mélygarázs esetén több behajtó kialakítását biztosítani kell.  

ch) Közterületi homlokzatonként legfeljebb 1 db, legfeljebb 3,5m szélességű gépkocsi behajtó 

(garázskapu) helyezhető el. Ez alól kivétel a Szépvölgyi út mentén kialakuló új utcakép, 

amelynél az eredeti telekszerkezetet tükröző homlokzati egységenként is létesíthető 1 db 

gépjárműbehajtó. 

ci) A homlokzati párkánykiülés a közterület felé, az ereszcsatornát is beleértve, legfeljebb 70 

cm lehet. 

cj) Telkenként legfeljebb 2 db épület építhető.” 

(5) A R. 34.§ (6) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
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„d) Építészeti megjelenés: 

da) Hagyományos épületszerkezetek alkalmazandók, a párkány alatti tömör homlokzati felületek 

megjelenése 50%-ban vakolt legyen, a tömör falfelületek és a nyílászárók aránya a 

hagyományos arányrendszerhez igazodjon. 

db) Az épületek tetőformálása a közterület felöl magastetős legyen, lapostető, tetőkert, tetőterasz 

csak az udvari homlokzatoknál alkalmazható. A tető felülnézetét a környezethez illeszkedő 

módon kell kialakítani. A magastető héjalása cserép lehet, a tetőhajlás a közterület felöl 

30°-45° között mozoghat. A lapostetők anyaghasználatában nem lehet kavicsolt bitumenes 

lemezfedés vagy nyers betonfelület. 

 A fedés anyaga az udvar felől sem lehet színezett fémlemez, pala (hullám vagy rombusz). 

dc) Az utcai gerincmagasságot legfeljebb 1,5 m-ig közelítheti meg a legfelső szinti udvari 

lapostető, amely kizárólag zöldtető formájában tetőkertként, tetőteraszként alakítható 

ki. Az utca felőli gerincmagasság, - az adott homlokzati falszakasz külső felületének, valamint 

a tető felső síkjának metszéspontja és a tetőgerinc között mért függőleges vetületi méret, - 

legfeljebb 5,0 m lehet. Az utca felőli gerincmagasságnál az udvar felőli gerincmagasságok 

sem lehetnek magasabbak. A magastető utcafronti, valamint látszó oromfalas megjelenése 

szimmetrikus hajlásszögű és szimmetrikus vetületi hosszúságú legyen. ” 

dd) A tetőtérben tetőtéri ablak csak egy sorban jelenhet meg.  

(6) A R. 34.§ (6) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„e) Az építési övezetben óriásplakát nem helyezhető el. A homlokzatra szerelt, cégér jellegű 

reklámhordozó alkalmazható.” 

(7) A R. 34.§ (6) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„f) Az illeszkedés módja:  

Az utcakép alapján  a mértékadó épületek gerinc- és párkány magasságaitól legfeljebb +/- 1,5m-t 

lehet eltérni. ” 

(8) A R. 34.§ (7) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„a) Az övezetben a védett telekstruktúra területén telekalakítás a szabályozási tervben jelöltek szerint 

végezhető. A telkek szélességi mérete (ritmusa) és a Gül baba utcai homlokvonal nem 

változtatható.” 

(9) A R. 34.§ (8) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„a) Az övezet telkein a lakóterületeken megengedett épületeken kívül egyéb kiszolgáló vagy 

kiegészítő funkciójú önálló épület – a kerti építmények kivételével – nem helyezhető el. Új épület 

földszintjének közterület felőli oldalán közhasználatú funkciót (vendéglátás, kiskereskedelem) 

kell elhelyezni.” 

 

32.§  

(1) A R. 35.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 4. táblázat 

felhasználásával kell meghatározni. 

4.táblázat  
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„[1]  a (6) bekezdés szerint, nem alapfokú ellátás esetén  
[2]  az (5) bekezdés szerinti esetben a 6. mellékletben rögzített mutatószámmal csökkentett 

építménymagasság, beépítési mérték és szintterületi mutató figyelembevételével és az (5) bc) 

pont érvényesítésével. 
[3] lapostetős beépítés esetén, továbbá az OTÉK szerint számított építmény-magasságnak 

megfelelő építményszint felső födéme felett más felépítmény, gépészeti berendezés nem lehet 

K kialakult állapot” 

(2) A R. 35.§ (5) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„b) Amennyiben az építési telek gépjárművel történő megközelítésére szolgáló közterület a 

szabályzat 6. mellékletében szerepel, akkor 

ba) az alkalmazandó max. építménymagasság mértéke a mellékletben megállapított közterületi 

átlagszélesség értéke és  

bb) a legnagyobb megengedett beépítettség és szintterületi mutató az L3-II-04 jelű építési 

övezetben meghatározott – 20% és 0,75m²/m² (0,6+0,15) – és a 6. mellékletben szereplő, az 

utcához rendelt mutatószám szorzata alapján megállapított érték, 

bc) a beépítési mérték sehol nem lehet kisebb, mint 15% és a szintterületi mutató nem lehet 

kisebb 0,5-nél, és az építménymagasság 7,25 m-nél, 

bd) két közterület közötti ún. átmenő telek esetén a kisebb közterületet kell figyelembe venni, 

függetlenül attól, hogy a telek megközelítésére melyik közterület szolgál.” 

(3) A R. 35.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„(6) L3-II-01, L3-II-02 és L3-II-08 jelű övezetek területén az alapfokú ellátást szolgáló oktatási-, 

szociális- és egészségügyi intézményeken túlmenően kizárólag szolgálati lakások és az intézmények 

működtetéséhez szükséges építmények és rendeltetési egységek helyezhetők el. Abban az esetben, ha a 

telek alapfokú ellátó funkciója megszűnik, akkor új beépítéssel létrejövő lakás, iroda, kereskedelem, 

vendéglátás, illetve szolgáltatás önálló rendeltetési egység esetében legfeljebb a keretövezeti általános 

határértékek alkalmazhatók a 4. táblázatban rögzített értékben.” 
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(4) A R. 35.§ (9) bekezdés ca) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„ca) az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét, minimum kétszintű 

növényzet (cserje- és lombkorona-szint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. ” 

(5) A R. 35.§ (9) bekezdés cc) pontjában a „létesítmények” szavak helyébe a „építmények” szavak 

lépnek. 
„cc) a terepszint alá helyezett építmények (pl.: garázsok) felett zöldfelületek alakítandók ki. A 

terepszint alá helyezett építmények felett fák telepítésére is alkalmas, legalább 1,5 m vastag 

termőréteg terítendő. ” 

(6) A R. 35.§ (10) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„b) Teremgarázs az utcáról nyíló bejárattal támfalba (térszín alatt) építhető, a garázstetőt min. 1,0 m 

földtakarással kötelezően tetőkertként kell kialakítani, a támfalat (futó)növényzettel takarni kell.” 

(7) A R. 35.§ (10) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„c) Az övezet telkein az OTÉK  szerinti elő-oldal- és hátsókert méreteket akkor is be kell tartani új 

építés, vagy bővítés esetén az új épületrészre vonatkozóan, ha a ma meglevő (és bontásra 

kerülő/átépülő) épület e paramétereket nem elégíti ki.” 

(8) A R. 35.§ (11) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„c) Az övezet telkein a szabályozási terven jelölt oldal- elő- és hátsókert méreteket kell betartani. ” 

(9) A R. 35.§ (12) bekezdés bb) pontjában az „egybe” szó helyébe az „egybeépítve” szó lép. 
„bb) a lakóépületek mellett, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú építmények csak a 

lakóépülettel egybeépítve helyezhetőek el.” 

(10) A R. 35.§ (14) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„(14) Az L3-II-18 jelű építési övezet területén, a Keleti Károly utca –Rét utca – Ribáry utca – Bimbó út – 

Kitaibel Pál utca által határolt területen  

a) egy telken belül csak egy épület helyezhető el 

b) a melléképítmények közül:  

ba) közmű-becsatlakozási műtárgy,  

bb) hulladéktároló,  

bc) kerti építmény,  

bd) kerti medence,  

be) tűzrakó hely és  

bf)  kerti lugas  

helyezhető el.” 

 

33.§  

(1) A R. 37.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„(3) A kialakítható lakásszám  

a) az 1000 m²-t meg nem haladó területű telkek esetében 2 lakás,  

b) az 1000 m²-nél nagyobb telkek esetében 2 lakás és az 1000 m² feletti telekterület BVKSZ szerint 

figyelembe vehető részének 250 m²-rel – Pesthidegkút területén 500 m²-rel – történő osztásából 

származó hányados egész része lehet. ” 

(2) A R. 37.§ (6) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„b) A Rend utca - Hidegkúti út - Gerbera utca – belterületi határ által határolt részén, továbbá a 

Gerbera utca déli oldalának az övezetbe tartozó részén lévő kizárólag az ún. „fekvő telek” az 

alábbi feltételekkel építhető be: 

a) hátsókertet nem kell kialakítani, de ebben az esetben: 

aa) az épület zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzatának legnagyobb párkánymagassága     

legfeljebb 2,5 méter lehet; 

ab) 2,5 méternél nagyobb, de legfeljebb 5,0 méter legnagyobb párkánymagasság csak a hátsó 

telekhatár és a zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzat közötti távolság arányos (a telekhatár 

vonalától felvett 45 fokos síknak megfelelő) növelése esetén alakítható ki; 

ac) nyílásokkal kialakított hátsó homlokzat csak abban az esetben létesíthető, ha a hátsókert 

mérete legalább 6 méter;” 

(3) A R. 37.§ (6/A) bekezdés 1., 2. és 3. pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek: 
„a) hátsókertet nem kell kialakítani, de ebben az esetben: 

aa) az épület zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzatának legnagyobb párkánymagassága 

legfeljebb 3,5 méter lehet; 

ab) 3,5 méternél nagyobb, de legfeljebb 5,0 méter legnagyobb párkánymagasság csak a hátsó 
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telekhatár és a zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzat közötti távolság arányos (45 foknak 

megfelelő) növelése esetén alakítható ki; 

ac) nyílásokkal kialakított hátsó homlokzat csak abban az esetben létesíthető, ha a hátsókert 

mérete legalább 6,0 méter; 

b) az oldalkert mérete 5,0 méter; 

c) az előkert mérete 3,0 méter.” 

(4) A R. 37.§ (8) bekezdésben az „un” szó helyébe a „ún” szó lép. 
„(8) Az L6-II-11 jelű építési övezet területén „kettőzött ún. svábházas” beépítést kell kialakítani, ahol a 

zártsorú beépítési módra vonatkozó előírásokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:” 

(5) A R. 37.§ (9) bekezdés ca) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„ca) a meglevő épület építési helyen túlnyúló építményrészén bővítés, ráépítés nem 

végezhető,” 

(6) A R. 37.§ (9) bekezdés cc) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„cc) lakóépületeken kívül elhelyezhető:  

1. közintézmény, irodaház,  

2. szálláshely – szolgáltató épületek,  

3. sportépítmény, 

4. kiskereskedelem max. 1000 m2 bruttó szintterülettel.” 

(7) A R. 37.§ (13) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„e) Az építési övezetben melléképítmények közül: 

ea) kerti építmény, 

eb) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

ec) hulladéktároló, 

ed) kerti medence, 

ee) tűzrakó hely, és 

ef) kerti lugas  

helyezhető el.” 

(8) A R. 37.§ (14) bekezdés ac) pontjában az „alapfunkciót” szó helyébe az „épület rendeltetését” 

kifejezés lép. 
„ac) egyéb, az épület rendeltetését kiszolgáló vagy kiegészítő építményfajták: terepszint alatt: 

gépjármű-tároló és az alapfunkciót kiszolgáló helyiségek.” 

(9) A R. 37.§ (15) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„a) A területen elhelyezhető építmények: 

aa) lakóépület, 

ab) járműtároló épület, 

ac) és egyéb, az alapfunkciót kiszolgáló vagy kiegészítő építményfajták: terepszint alatt: 

gépjárműtároló és az alapfunkciót kiszolgáló helyiségek. 

(10) A R. 37.§ (15) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„d) A terepszint alatti megengedett legnagyobb beépítés mértéke 20%. 

(11) A R. 37.§ (19) bekezdés db) pontjának 1. pontjában a „faszintből” szó helyébe a 

„lombkoronaszint” szó lép. 

„1. A be nem épített telkek Budakeszi út felőli 5 m széles sávjában többszintű, cserje és 

lombkoronaszintből együttesen álló, tömör zöldfelületi sáv telepítendő.” 

(12) A R. 37.§ (19) bekezdés db) pontjának 3. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„3. A már beépített telkeken az épületek átépítése esetében az 1-2. pontok érvényesítendők, ahol 

azt a kialakult állapot lehetővé teszi.” 

(13) A R. 37.§ (21) bekezdése a) pontjának helyébe az alábbi pont lép: 

„a)  több rendeltetést is befogadó épületek létesíthetők, amelyekben a helyi lakosságot szolgáló 

oktatási, művelődési, kulturális, egészségügyi, igazgatási célú épületeken kívül részben, vagy 

egészben kiskereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltatói rendeltetést befogadó épület is 

létesíthető (különösen: gyógyszertár, pékáru, háztartási és egyéb eszközértékesítés, kerékpáros 

szolgáltatás, fodrászat, kozmetika),” 

 

34.§  

(1) A R. 38.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 7. táblázat 

felhasználásával kell meghatározni. 
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7.táblázat 

 
[1] alapellátást szolgáló oktatási, szociális és egészségügyi épület elhelyezése esetén 
[2] A (6) bekezdés szerint, nem alapfokú ellátás esetén  

K  kialakult állapot” 

(2) A R. 38.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„(4) A kialakítható lakásszám 

a) a 2.000 m²-t meg nem haladó területű telkek esetében 2 lakás,  

b) a 2.000 m²-nél. nagyobb telkek esetében 2 lakás és  a 2.000 m² feletti telekterület BVKSZ szerint 

figyelembe vehető részének 500 m²-rel történő osztásából származó hányados egész része lehet.” 

(3) A R. 38.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„(6) L6/A-II-03 jelű építési övezet területén az alapfokú ellátást szolgáló oktatási-, szociális- és 

egészségügyi intézményeken túlmenően kizárólag szolgálati lakások és az intézmények működtetéséhez 

szükséges építmények és rendeltetési egységek helyezhetők el. Abban az esetben, ha a telek alapfokú 

ellátó funkciója megszűnik, akkor új építéssel létrejövő lakás, iroda, kereskedelem, vendéglátás, illetve 

szolgáltatás önálló rendeltetési egység esetében legfeljebb a keretövezeti általános határértékek 

alkalmazhatók.” 

(4) A R. 38.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„(8) Az L6/A-II-08 jelű építési övezet területén, a Szépvölgyi út – Hármas-határhegyi út – erdőterület – 

Selyemakác utca – Szivarfa utca – Tiszafa utca által határolt részén 

a) csak lakóépület vagy hétvégi ház helyezhető el, 

b) a területen az építési telkeken a fő funkciójú épületeken kívül, azokat kiszolgáló önálló 

épületként csak műterem, a háztartással kapcsolatos tároló épület, nyitott kerti építmény 

helyezhető el, 

c) 35 foknál nagyobb hajlásszögű tetővel épület nem létesíthető, 

d) az építmények megvalósítása során a természetes terepfelületet csak a legszükségesebb 

mértékben, de legfeljebb a telek területének 30 %-án szabad megbontani, 

e) az utcavonalon támfalgarázs nem létesíthető, 

f) a telkek oldal- és hátsó határain tömör kerítés nem létesíthető, az átlátást csak növényzet-

telepítéssel szabad megakadályozni, 

g) a közterületek megvalósítása érdekében az 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§-ában foglaltak 

alkalmazandók (útépítési és közművesítési hozzájárulás).” 

(5) A R. 38.§ (9) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„c) a „telek be nem építhető része” jelű területen építkezni és fát kivágni – az életveszély elhárítás, 

vagy a fa elhalása kivételével - tilos.” 

(6) A R. 38.§ (9) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„d) 1 m-nél nagyobb feltöltés csak tereprendezésre is kitérő terv alapján végezhető.” 

(7) A R. 38.§ (10) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„e) A lakóépületek mellett, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú 

ea) háztartással kapcsolatos tároló, 
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eb) műterem a lakóépülettel egybeépítve  

helyezhető el.” 

(8) A R. 38.§ (10) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„h) Épület lejtő felőli  homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 7,5 m lehet. 

 

35.§  

(1) A R. 40.§ (4) bekezdés a) pontjában a „közcélú” szó helyébe a „közhasználatú” szó lép. 

„a) földszintjét közhasználatú funkciók befogadására alkalmas módon kell kialakítani,” 

(2) A R. 40.§ (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi bekezdés lép. 
„a) meglévő épület használati módja minden esetben megváltoztatható, ha: 

aa) a földszinten közhasználatú funkciók alakulnak ki és a felsőbb szinteken lakások alakulnak 

ki; 

ab) egységes lakóépület alakul ki;” 

(3) A R. 40.§ (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„a) foghíjteleknek minősülő üres telek beépítése esetén az övezeti előírások alapján meghatározott 

épület minden esetben elhelyezhető, ha a tervezett épülethez csatlakozó telkek beépítettek.” 

(4) A R. 40.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„(10) A VK-II-06 jelű építési övezet területén: 

a) A VK keretövezet előírásai szerinti építmények helyezhetők el az alábbiak kivételével: 
aa) önálló sportépítmények, 

ab) 1500 m2-nél nagyobb bruttó szintterületű kiskereskedelmi célú épületek, 

ac) önálló parkolóház. 

b) A keretövezetben elhelyezhető fő funkciójú épületeket kiszolgáló és kiegészítő  épületek 

létesíthetők, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre 

vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített előírt határértéket. 

c) Az épület pinceszintjén – a fentiek figyelembe vételén túl – lakás nem helyezhető el. Az épület 

földszintjén a fentiek szerinti funkciók helyezhetők el, de lakóhelyiség legfeljebb a tömbbelső felé 

nyílhat. 

d) Az övezet területén nagy szállítási forgalommal üzemelő építmény, valamint a terület elsődleges 

rendeltetésétől idegen egyéb rendeltetésű építmény nem helyezhető el. 

e) A VK-II-06 jelű építési övezet területén, a Szépvölgyi út – Bécsi út – Sajka utca – Lajos utca által 

határolt területen 

ea) Az övezet területén új épület létesítése esetén az épületek városképi illeszkedését sziluett-

vázlattal (fotó, műszaki terv, grafika, egyéb rajz) igazolni kell. 

eb) A 14789 hrsz.-ú telken a jelenlegi iskola funkcióváltása, átépítése, bővítése, vagy új épület 

létrehozása esetén az épület Szépvölgyi úti földszintjén 5,0 m mélységig árkádot kell 

kialakítani. 

ec) A 14790, 14792 és 14793 hrsz.-ú telkek a szabályozási terv alapján történő megosztása 

esetében a visszamaradó telkek területe az övezeti előírásokban előírt legkisebb telekterületnél 

kisebb is lehet. Az újonnan kialakuló telek legkisebb területe ebben az esetben el kell érje a 

800 m2-t. 

ed) A területen a telkek minden esetben összevonhatók. Keretövezetbe nem sorolt közterület 

kialakítása esetén az övezeti előírásokban előírt legkisebb telekterületnél kisebb telkek is 

létrehozhatóak.” 

(5) A R. 40.§ (11) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„a) Építési hely a a telek teljes területe.” 

 

36.§  

(1) A R. 41.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„(6) Az I-II-07 jelű építési övezet területén, a Széher út – Lipótmezei út – Tárogató út – Szerb Antal 

utca által határolt területen 

a) vegyes, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciójú épületek helyezhetők el, a 

közösségi létesítményekhez értve a nem alapfokú egészségügyi létesítményeket is (pl. kórház) 

b) nem helyezhetők el: 

ba) egyéb közösségi szórakoztató épületek 

bb) önálló sportépítmények (sportrendeltetés csak egyéb meglévő funkció kiegészítéseként 

megengedett) 



 

31 

bc) parkolóházak 

c) kiskereskedelmi célú épület, épületrész területe nem haladhatja meg az 500 m2-t 

d) új épület elhelyezése esetén a parkolás az épületben, vagy a terepszint alatt oldandó meg. 

e) a 10. táblázatban zárójelben feltüntetett engedményes többlet szintterületi mutató az övezetben a 

területre meghatározott funkciók tekintetében alkalmazható. 

f) a telek terepszint alatti beépítettségének maximális mértéke a telek területének 50%-a. 

g) a telekhatárokon kerítés létesítendő, az utcai telekhatáron létesülő kerítés tömör lábazata legfeljebb 

0,5 m magas lehet, terméskő, tégla, vagy vakolt felületképzéssel, az e feletti részen az átlátást 

gátló szerkezetek aránya legfeljebb a felület 50 %-át teheti ki. A Szent Ferenc Kórház (hrsz.: 

11060/1) Széher úti bejárata előtt kerítés létesítése nem kötelező.” 

(2) A R. 41.§ (7) bekezdés a) pontjában a „funkció” szó helyébe a „funkciója” szó lép:  

„a) az épület fő funkciója:” 

(3) A R. 41.§ (7) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„e) a terepszint alatt az oldalkert és a hátsókert mérete 3,0 m, de terepszint felett az oldalkert az 

előírt legnagyobb építménymagasság fele, a hátsókert 6,0 m, illetve az épület hátsókertre néző 

tényleges építménymagassága.” 

(4) A R. 41.§ (8) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„d) a terepszint alatt az oldalkert és a hátsókert mérete 3,0 m, de terepszint felett az oldalkert az 

előírt legnagyobb építménymagasság fele, a hátsókert 6,0 m, illetve az épület hátsókertre néző 

tényleges építménymagassága. 

(5) A R. 41.§ (9) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„c) a terepszint alatt az oldalkert és a hátsókert mérete 3,0 m, de a terepszint felett az oldalkert az 

előírt legnagyobb építménymagasság fele, a hátsókert 6,0 m, illetve az épület hátsókertre néző 

tényleges építménymagassága.” 

(6) A R. 41.§ (10) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„c) a terepszint alatt az oldalkert és a hátsókert mérete 3,0 m, de a terepszint felett az oldalkert az 

előírt legnagyobb építménymagasság fele, a hátsókert 6,0 m, illetve az épület hátsókertre néző 

tényleges építménymagassága.” 

(7) A R. 41.§ (13) bekezdés ba) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„ba) vegyes, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciójú építmények 

helyezhetőek el, a közösségi építményekhez értve az egészségügyi építményeket is, ahol a 

lakófunkció is megengedett” 

(8) A R. 41.§ (13) bekezdés bc) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„bc) kiskereskedelmi célú épület, épületrész területe nem haladhatja meg a 350 m2-t” 

(9) A R. 41.§ (13) bekezdés bd) pontjának 2. pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„2. önálló sportépítmények (sportrendeltetés csak egyéb meglévő funkció kiegészítéseként 

megengedett),” 

(10) A R. 41.§ (14) bekezdés c) és d) pontja helyébe az alábbi pontok lépnek: 
„c) az Ördögárok – Völgy utca – Csibor utca – Hűvösvölgyi út – Nagykovácsi út – 11355/13; 

11355/14; 11197/20; (11355/17) hrsz.-ú telkek – Bátori László utca – Toldi Miklós utca – 

Ördögárok utca – 50004 és 50003 hrsz.-ú telkek - Bátori László utca – Hűvösvölgyi út – 11358 

hrsz.-ú telek által határolt területen a számított gk. parkolóhely szükséglet telken belül, 

terepszinten vagy földszinti vagy pinceszinti teremgarázsban vagy különálló térszint alatti gk. 

tárolóban biztosítandó, 

d) a terepszint alatt az oldalkert és a hátsókert mérete 3,0 m, de a terepszint felett az oldalkert az 

előírt legnagyobb építménymagasság fele, a hátsókert 6,0 m, illetve az épület hátsókertre néző 

tényleges építménymagassága.” 

(11) A R. 41.§ (16) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„b) A meglévő épület tetőemelettel történő bővítésére kizárólag a városképi illeszkedés esetén 

kerülhet sor. Abban az esetben, ha a telek meglévő beépítettsége (beépítési %) meghaladja az 

építési övezetre megállapított határértéket a beépítettség nem növelhető, de a szintterületi mutató 

legfeljebb az alábbi feltételekkel és mértékig túlléphető:” 

(12) A R. 41.§ (18) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c)  az építési övezetben a beépítés módját és mértékét az építési mutatók együttes 

alkalmazásával kell meghatározni. ” 

(13) A R. 41.§ (20) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„a) Szabályozási terven jelölt építési helyen belüli épületen a legnagyobb homlokzatmagasság 10 m 
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lehet.” 

(14) A R. 41.§ (22) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„(22) Az I-II-42 jelű építési övezet területén építmény csak a kijelölt építési hely – meglévő épület  

téglalappá kiegészített épületkontúrjának területén belül helyezhető el. A 4 méter széles gyalogossáv 

felett, a közterület fölé nyúlóan épületrész úgy helyezhető el, hogy a gyalogos közlekedés számára a 

szabad űrszelvény legalább 2,80 m magas legyen, a felmenő tartószerkezetet a 12861 hrsz.-ú ingatlan 

telekhatára melletti 50 cm-es sávban lehet elhelyezni, ebben a sávban közművezeték nem helyezhető el.” 

(15) A R. 41.§ (26) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„b)épületet elhelyezni, meglévő épület használati módját az alábbi célokra megváltoztatni nem 

szabad: 

ba) ipari épület,  

bb) raktárépület,  

bc) nagykereskedelmi épület,   

bd) parkolóház, önálló mélygarázs,   

be) üzemanyagtöltő állomás (más építmény részeként sem).” 

(16) A R. 41.§ (28) bekezdés aa) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„aa) lovarda, az azt kiszolgáló építmények és egyéb sportolási célú építmények, ” 

 

37.§  

(1) A R. 42.§ (7) bekezdés c) pontjában a „létesítmények” szó helyébe az „építmények” szó lép. 

„c) a mérnöki építmények közül csak terepszint alatt vagy épületben helyezhető el:  

ca) szennyvízátemelő, 

cb) trafóállomás, 

cc) gáznyomás-szabályzó, 

cd) közművezeték.” 

(2) A R. 42.§ (9) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„d) az oldalkert és a hátsókert mérete 3,0 m, de a terepszint feletti építményrész távolsága az 

oldalhatártól az előírt legnagyobb építménymagasság fele, a hátsó telekhatártól 6,0 m, illetve az 

épület hátsókertre néző tényleges építménymagassága.” 

(3) A R. 42.§ (10) bekezdés cc) pontjában a „létesítmények” szó helyébe az „építmények” szó lép. 
„cc) terepszint alá helyezett építmények (pl.: garázsok) felett zöldfelületek alakítandók ki; a 

terepszint alá helyezett építmények felett fák telepítésére is alkalmas, legalább 1,5 m vastag 

termőréteg terítendő” 

(4) A R. 42.§ (12) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„g) Épület lejtő felőli  homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 9,5 m lehet.” 

(5) A R. 42.§ (13) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„a) Az építési övezet területén nem helyezhetők el 

aa) közintézmények épületei, 

ab) igazgatási épületek, 

ac) vendéglátás épületei, 

ad) szolgáltatás épületei, 

ae) parkolóházak ” 

(6) A R. 42.§ (13) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„e) Épület lejtő felőli  homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 9,5 m lehet.” 

(7) A R. 42.§ (14) bekezdés c)  pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„c) Az építési övezet területén melléképítmények közül csak 

ca) fürdőmedence, 

cb) sportpálya, 

cc) közmű becsatlakozási műtárgy, 

cd) kerti építmény, lugas, 

ce) tereplépcső  

helyezhető el.” 

(8) A R. 42.§ (14) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„d) A telek nem osztható meg.” 

(9) A R. 42.§ (14) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„f) Épület lejtő felőli  homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 9,5 m lehet.” 
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(10) A R. 42.§ (16) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„(16) Az IZ-II-22 jelű építési övezet területén: 

a) a keretövezetben megengedett építmények közül 

aa) lakóépületek, 

ab) terepszint alatti gépjármű tároló, mélygarázs, 

ac) egyéb terepszint alatti kiszolgáló építmények  

helyezhetők el,” 

(11) A R. 42.§ (17) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„a) a megvalósuló beruházás előkészítéséhez nyílt építészeti tervpályázat kiírása javasolt, melynek 

célja a tulajdonos által meghatározott tervezési program figyelembevétele mellett, a legkedvezőbb 

építészeti megjelenésű épület létrehozása, tekintettel a meglévő épületváz illeszkedési 

problémáira és a tervezési terület geomorfológiai adottságaira.” 

(12) A R. 42.§ (19) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„(19) Az IZ-II-25 jelű építési övezet területén 

a) max. építménymagasság: 9,5 m, de alacsonyabb, mint 153,0 mBf, 

b) gerincmagasság: max. 14,5 m, de alacsonyabb, mint 158,0 mBf, 

c) egy telken belül több építmény is elhelyezhető, 

d) elhelyezhető fő funkcióként: 

da) kulturális rendezvényekhez kapcsolódó épületek,  

db) szálláshely-szolgáltató épületek,  

dc) lakóépületek, 

dd) valamint ezekhez kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek 

e) melléképítmények közül elhelyezhető: 

ea) kerti építmény, 

eb) közmű-becsatlakozási és gépészeti műtárgy, 

ec) hulladéktároló, 

ed) kerti medence, 

ee) kerti lugas. 

f) Az utcai kerítést az eredeti állapotban megmaradt részek pótlásával kell kialakítani.” 

(13) A R. 42.§ (20) bekezdés cd) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„cd) A KSZ-II-36 jelű szabályozási tervlapon tájképi kert, történeti kert rekonstrukcióval jelölt 

területen - ha a történeti kert tervei rendelkezésre állnak - a régi kert rekonstruálandó. 

Amennyiben nem állnak rendelkezésre a régi tervek az épület stílusához illeszkedő, az értékes 

növényállományt felhasználó tájképi kert alakítandó ki. A kertben csak kerti pavilon, lugas 

építhető.” 

(14) A R. 42.§ (20) bekezdés ea) pont 1. pontjában a „faszintből” szó helyébe a „lombkoronaszintből” 

szó lép. 

„1. A BTK határán – az E-TG keretövezet felöli telekhatárok mentén – 6 m széles sávban 

többszintű, a BTK-ban honos fajokból, cserje és lombkoronaszintből együttesen álló, tömör 

zöldfelületi sáv telepítendő. ” 

(15) A R. 42.§ (20) bekezdés ec) pont 1. pontjában a „faszintből” szó helyébe a „lombkoronaszintből” 

szó lép. 
„1. A be nem épített telkek Budakeszi út felőli 5 m széles sávjában többszintű, cserje és 

lomkoronaszintből együttesen álló, tömör zöldfelületi sáv telepítendő.” 

(16) A R. 42.§ (20) bekezdés ee) pontjában a „létesítmények” szavak helyébe az „építmények” szavak 

lépnek. 

„ee) A terepszint alá helyezett építmények (pl.: garázsok) felett zöldfelületek alakítandók ki. A 

terepszint alá helyezett építmények felett fák telepítésére is alkalmas, legalább átlagosan 

1,5 m vastag termőréteg terítendő.” 

(17) A R. 42.§ (21) bekezdés b) pontjában a „létesítményben” szó helyébe az „épületben” szó lép. 

„b) A telken az engedményes többlet szintterületi mutató (+0,25) akkor vehető igénybe, ha a tervezett 

épületben elhelyezésre kerül legalább egy rendeltetési egység közhasználat számára megnyitott 

szolgáltatás vagy intézményi funkció.” 

(18) A R. 42.§ (21) bekezdés fb) pontjának 1. pontjában a „faszintből” szó helyébe a 

„lombkoronaszintből” szó lép. 

„1. A be nem épített telkek Budakeszi út felőli 5 m széles sávjában többszintű, cserje és 

lombkoronaszintből együttesen álló, tömör zöldfelületi sáv telepítendő.” 

(19) A R. 42.§ (21) bekezdés fd) pontjában a „létesítmények” szavak helyébe az  „építmények” szavak 
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lépnek. 
„fd) A terepszint alá helyezett építmények (pl.: garázsok) felett zöldfelületek alakítandók ki. A 

terepszint alá helyezett építmények felett fák telepítésére is alkalmas, legalább átlagosan 

1,5 m vastag termőréteg terítendő.” 

(20) A R. 42.§ (22) bekezdés da) pontjának 1. pontjában a „faszintből” szó helyébe a 

„lombkoronaszintből” szó lép. 
„1. A BTK határán – az E-TG keretövezet felöli telekhatárok mentén – 6 m széles sávban 

többszintű, a BTK-ban honos fajokból, cserje és lombkoronaszintből együttesen álló, tömör 

zöldfelületi sáv telepítendő. ” 

(21) A R. 42.§ (22) bekezdés dc) pontjában a „létesítmények” szavak helyébe az  „építmények” szavak 

lépnek. 
„dc) A terepszint alá helyezett építmények (pl.: garázsok) felett zöldfelületek alakítandók ki. A 

terepszint alá helyezett építmények felett fák telepítésére is alkalmas, legalább átlagosan 

1,5 m vastag termőréteg terítendő.” 

 

38.§  

(1) A R. 48./A§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 17/A. táblázat 

felhasználásával kell meghatározni. 

17/A. táblázat 

 
[1] A parkosított tetőkert (ún. „zöld domb”) kialakítása nélkül min. 40%-os zöldfelületet kell 

kialakítani.” 
[2] A burkolófelület alapján kell meghatározni. 
[3] a telek területének, szélességének és mélységének megadott értékeket el nem érő jellemzők 

esetében a megengedett legnagyobb beépítettség, szintterületi mutató csak az elsődleges 

építési helyen érvényesíthető. 

(2) A R. 48./A§ (3) bekezdés ca) pontjában az „un.” szó helyébe az „ún.” szó lép. 

„ca) a parkosított tetőkert (ún. „zöld domb”) szintje a Várfok utca és a Margit körút közötti 

magasságot áthidaló felület szabályozási tervben meghatározott felülete” 

(3) A R. 48./A§ (3) bekezdés cc) pontjában az „Moszkva” szó helyébe az „Széll Kálmán” szó lép. 
„cc) a terepszint alatti szint a Széll Kálmán tér szintje alatt kialakított használati szint.” 

(4) A R. 48./A§ (5) bekezdés a) pontjában a „létesítmények” szó helyébe az „építmények” szó lép. 
„a)  Az építési övezet területén a Gyermekvasút működéséhez szükséges közlekedésüzemi, 

igazgatási, szállásjellegű és az ezeket kiszolgáló építmények helyezhetők el.” 

(5) A R. 49.§ (3) bekezdés ba) pontjában az „A területen épület” kifejezés helyébe az „Épület” szó lép. 
„ba) Épület, valamint a tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozó építményein kívül egyéb 

építmény nem helyezhető el.” 

(6) A R. 49.§ (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

„ c)  A Budakeszi út védett fasorában a növényegyedek pótlására legalább 3szor iskolázott 

útsorfa minőségű növényegyedek alkalmazhatók.” 

 

39.§  

(1) A R. 53.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)  Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 22. táblázat 

felhasználásával kell meghatározni. 
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22. táblázat 

 
[1]kizárólag épületre vonatkozóan alkalmazandó, az illeszkedési szabályokban meghatározott eltérésekkel 

(műtárgy, egyéb köztárgy, szerkezet, berendezés, installáció legnagyobb magasságanem haladhatja meg 

a 30,00 métert)” 

(2) A R. 53.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közkertet KAT alapján kell rendezni.” 

(3) A R. 53.§ (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„a) Török utca – Margit utca – Apostol utca – Vérhalom utca – 14519/1, 14520 és 14488 helyrajzi 

számú telkek – Frankel Leó út által határolt területen    a telek beépítettsége nem növelhető. ” 

(4) A R. 53.§ (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a közkert területén csak a pihenést szolgáló (pl. padok) ill. a kertészeti kialakítás által igényelt (pl. 

pergola, díszkút, szobor) építmények létesíthetők, épület nem helyezhető el; a parkot KAT 

alapján kell kialakítani.” 

(5) A R. 53.§ (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) A területet egységes KAT alapján kell felújítani.” 

(6) A R. 53.§ (9) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„b) a területre KAT készítendő.” 

 

40.§  

(1) A R. 56.§ (4) bekezdés c) pontjában a „vetítetten” szó helyébe a „vonatkozóan” szó lép. 

„c) Az építménymagasság egy homlokzatra vonatkozóan sem lehet több 5 méternél. 

(2) A R. 56.§ (4) bekezdés d) pontjában az „A létesítmények” kifejezés helyébe az „Az építmények” 

kifejezés lép. 

„d) Az építmények, az épületek építészeti formálásánál a természetes anyaghasználat és a tájba 

simuló tömegképzés legyen meghatározó.” 

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

41.§  

(1) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A R. 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

 

42.§  

Jelen rendelet 2016. január 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően kezdődő 

építési ügyekben és építési hatósági eljárásokban kell alkalmazni. 

 

43.§  

Hatályát veszti a R. 

(1) 4/B.§ (1) bekezdés e) pontja, 

(2) 4/E.§ (2) bekezdése, 

(3) 4/E.§ (8) bekezdés c) pontja, 



 

36 

(4) 4/E.§ (9) bekezdés a) pontja,  

(5) 4/E.§ (10) bekezdése előtti cím, 

(6) 4/E.§ (14) bekezdése előtti cím, 

(7) 4/E.§ (15) bekezdése, 

(8) 4/E.§ (20) bekezdése ac) pontja, 

(9) 4/E.§ (20) bekezdése bb) pontja, 

(10) 4/E.§ (21) bekezdése előtti cím, 

(11) 4/E.§ (21) bekezdés második a)-c) pontjai 

(12) 4/G.§ (3) bekezdése e) pontja, 

(13) 4/G.§ (7) bekezdése f) pontja, 

(14) 4/I.§ (4) bekezdése b) pontja, 

(15) 4/J.§ (6) bekezdése a)-c) pontjai, 

(16) 4/J.§ (7) bekezdése a) pontja, 

(17) 4/J.§ (13) bekezdése b) pontja, 

(18) 4/J.§ (14) bekezdése a) pontja, 

(19) 4/J.§ (16) bekezdése a) pontja utáni cím, 

(20) 4/J.§ (17) bekezdése bb) pontja, 

(21) 4/J.§ (19) bekezdése ec) pontja, 

(22) 4/J.§ (21) bekezdése ab) pontja, 

(23) 4/J.§ (23) bekezdése cc) 4. pontja, 

(24) 4/J.§ (23) bekezdés l) pontja, 

(25) 4/J.§ (24) bekezdése d) pontja, 

(26) 4/J.§ (27) bekezdése bb) pontja, 

(27) 4/J.§ (28) bekezdése d) pontja, 

(28) 4/J.§ (30) bekezdése c) pontja, 

(29) 4/J.§ (31) bekezdése ad) 4.6. pontja, 

(30) 4/J.§ (34) bekezdése da)-db) pontjai 

(31) 4/J.§ (36) bekezdése c) pontja, 

(32) 6/A.§, 

(33) 7/A.§, 

(34) 14/A.§ -a,  

(35) 17.§ (4)-(5) bekezdése 

(36) 20.§ (1) a) pontja, 

(37) 22.§ (8) bekezdés előtti felvezetőszöveg, 

(38) 22.§ (8) bekezdés cb) és cc) pontjai,  

(39) 24.§ (9) bekezdése, 

(40) 26.§ (11) bekezdése,  

(41) 30.§ (11) bekezdés b) pontja, 

(42) 30.§ (13)-(14) bekezdései, 

(43) 33.§ (8) bekezdés oa) pontja, 

(44) 33.§ (8) bekezdés p) pontja, 

(45) 33.§ (10) bekezdés k) pontja, 

(46) 34.§ (4) bekezdés g) pontja, 

(47) 34.§ (6) bekezdés g) pontja, 

(48) 37.§ (19) bekezdés da) pontja, 

(49) 38.§ (3) bekezdése, 

(50) 39.§ (5) bekezdése, 

(51) 41.§ (27) bekezdés k) pontja, 
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(52) 42.§ (3) bekezdése, 

(53) 42.§ (6) bekezdés d) pontja, 

(54) 42.§ (20) bekezdés eb) pontja, 

(55) 42.§ (20) bekezdés eg) pontja, 

(56) 42.§ (21) bekezdés fa) pontja, 

(57) 42.§ (21) bekezdés ff) pontja, 

(58) 42.§ (22) bekezdés de) és df) pontja, 

(59) 45.§ (3) bekezdése, 

(60) 3. melléklet 1.-9. ábrái, 

 

 
Budapest, …………………………………. 

 

 

 

dr. Láng Zsolt 

polgármester 

dr. Szalai Tibor 

jegyző 
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Javasolt módosítás 

1. MELLÉKLET 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (… . … .) 

önkormányzati rendeletéhez 
2. melléklet 

Értelmező rendelkezések: 

1.  Alapfunkció: az épület azon rendeltetése, amilyen célból épült, vagy amilyen célra használják. 

1a. Apartman: Olyan szálláshely szolgáltatásra létesített rendeltetési egység, amely alkalmas szálláshely-

szolgáltatás és a tartós szálláshasználati szolgáltatás igénybevételén túl a hosszabb idejű tartós 

életvitel biztosítására is. E célból a rendeltetési egység legalább egy szobájának alapterülete 

minimum 16 m², vagy egynél több legalább 8 m²-es szobával rendelkezik, továbbá a pihenés 

(alvás), a tisztálkodás az illemhely helyiségein túl főzési lehetőséget is biztosító helyiséggel, vagy 

helyiségrésszel is kiegészül (legalább főzésre/ melegítésre alkalmas berendezés, hűtőszekrény 

elhelyezhetőséggel) 

1.b Átfeszítés: építmények közé kifeszített, általában textil anyagú transzparens, szimbólum. 

2.Áttört mellvéd, kerítés: a mellvéd, vagy kerítés teljes felületéhez viszonyított merőleges vetítéssel 

megállapítható áttörtség, átláthatóság aránya, amit a szerkezeti elemek között a levegő számára 

szabad mozgást biztosító, a sem szilárd, sem lágy anyaggal nem takart felületének százalékos 

mértéke jellemez.. 

3. Attikafal: magastető esetében a tetőidomot részben vagy egészében, lapostető esetében a lapostető 

szerkezetét takaró felfalazás. 

4. Beültetési kötelezettség: Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget  jelöl magánterületen, a jelölt 

terület minden megkezdett 100 m2-e után egy nagy lombkoronát növelő fa ültetése kötelező. A 

beültetési kötelezettséggel fedett telekrészre épület nem helyezhető, terepszint alatt sem.  

5. Befuttatási kötelezettség jellel jelölt támfalak, támfalgarázsok, tűzfalak növényzettel történő 

befuttatásáról, kertészeti eszközökkel történő takarásáról a tulajdonosnak gondoskodnia kell. E 

kötelezettség a tulajdonost terheli abban az esetben is, ha a beültetés csak közterületen lehetséges. 

6. Burkoló felület: az a szabályozási tervben magassági értékekkel meghatározott térbeli felület, melyet az 

övezetben elhelyezhető építmények magassága – a jogszabályokban megengedett antennák, 

tetőfelépítmények, gépészeti berendezések, az akadálymentes közlekedést szolgáló építmények és 

berendezések, reklámok, a közlekedést és annak biztonságát szolgáló berendezések-, szerkezetek és 

közvilágítási berendezések kivételével – nem metszhet.  

7. Cégér: a rendeltetési egység megnevezését, jelképét (logo, piktogram, stb.) tartalmazó, az egységet 

magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken elhelyezett berendezés (szerkezet). 

8. Cégfelirat, cégtábla: a rendeltetési egység megnevezését (nevét), funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét 

tartalmazó, az egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken létesített felirat. 

8/A Díszkút: nem fürdőzésre kialakított, általában sekély vízmélységű medence, kútszerű építmény, 

melynek jellemzője, hogy állandó vízfelülettel rendelkezik – a téliesített időszak kivételével. 

9. Díszvilágítás: építmény vagy növényzet esztétikai célú megvilágítása, önálló fény-kompozíció. 

9/a Egy épület: Az alapvető funkcionális rendeltetési egységeket egymástól nem elszakító tömegképzésű 
épület. Nem számít egy épületnek: 

a. az építményrészekkel (pl. nem helyiséget határoló fal, szerkezeti szereppel nem rendelkező látszó 
gerenda, falgerenda, pergola, kerti medence,) ill. egyéb, nem alapvető funkcionális egységet 
tartalmazó építményrésszel összekötött két vagy több épületnek látszó épület 

b.  felszín felett két- vagy több épület látszatát keltő épület, amely a terepszint alatt szerkezetileg 
önálló, vagy nem önálló szerkezetű épületrésszel (pince, alagsor) egymáshoz kapcsolódik. 

10. Előírt párkánymagasság: a párkánymagasság szabályozási tervben meghatározott értéke, melytől 

legfeljebb 80 cm-rel szabad eltérni.  

11. Elsődleges építési hely: az építési hely szabályozási tervben meghatározott része, melynek 

határvonalain belül épület, épületrész a szabályozási jellemzők megengedett, engedmények nélküli 

mértékéig elhelyezhető, a jogszabályokban általánosan meghatározott építmény-létesítési feltételek 

szerint.  

11/a.  Engóbozott tégla: égetés előtt színezett híg agyagkeverékkel befújt tégla. 

12. Épített kerítés: áthaladást megakadályozó bármely anyag felhasználásával létesített kerítés, kivéve 

növénytelepítéssel 

13. Építési helyen belüli határvonal: az épületek - övezeti előírások keretei közötti – eltérő kialakítású 

területeit elválasztó határvonal. 

14. Épület attika-magassága: az épület homlokzatsíkja és a rendezett terepszint metszésvonala (járdatő-
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vonal) valamint a lapostető síkja fölé emelkedő tömör mellvéd felső síkja között függőlegesen mért 

távolság.  

15. Épület homlokzatmagassága:  

1. az építménymagasság szabályai szerint számított egy homlokzat felület és a hozzátartozó hossz 

hányadosából adódó számított érték,  (F/L) a 2. pont kivételével 

2. a Viziváros zártsorú beépítésű területén: a rendezett terepszint és a homlokzat síkjának (járda-

tővonal) metszésvonala valamint a tetősík (párkány, attika) és a homlokzat síkjának metszésvonala 

között függőlegesen mért távolság.  

15/a Épület lejtő felőli homlokzatának magassága: a legalacsonyabb terepcsatlakozásra illesztett síkra 

vetített az építménymagasság szabályai szerint számított homlokzati felület és hosszának hányadosa 

(F/L. 

16. Fekvő-telek: minden olyan telek, amelynek a közterülettel párhuzamos szélessége min. másfélszerese a 

közterületre merőleges mélységének. 

17. Garázsház: több gépkocsi egyedileg zárható vagy teremgarázsban történő elhelyezésére szolgáló, 

legalább két terepszint feletti szinttel kialakított – általában – önálló épület, melyben terepszint alatti 

tárolószintek is kialakíthatók (lásd még: parkolóház). 

18. Hirdetés: hirdetőtábla, valamely árut, terméket, szolgáltatást ismertető felirat, berendezés, szerkezet 

vagy reklám. 

19. Kertberendezési tárgy: közkertekben, intézményi és közhasználatú magán kertekben elhelyezhető padok, 

kerti bútorok, szobrok, edények, virágládák, madáretetők, madáritatók, lámpák, szemétgyűjtők. 

20. Kettőzött (ún. „sváb házas”) beépítés: a telek oldalsó telekhatárának vagy telekhatárainak mindkét 

oldalán, legfeljebb 2 méteres közzel – ereszcsurgó kialakításával – elhelyezett, földszintes, az 

utcavonalra merőleges gerinccel kialakított épületek által alkotott beépítés. 

20/A Kerti medence, kerti tó: nem fürdőzésre kialakított, általában sekély vízmélységű,  természetes, vagy 

mesterséges aljzattal kialakított medence, melynek jellemzője, hogy állandó vízfelülettel 

rendelkezik – a téliesített időszak kivételével. 

20/B. Kerti fürdőmedence: fürdőzésre vagy úszásra alkalmas szilárd építményű aljzattal rendelkező, 0,8 

méternél nagyobb vízmélységű, általában vízforgató berendezéssel üzemeltetett kertben létesülő 

medence, melynek jellemzője, hogy állandó vízfelülettel rendelkezik – a téliesített időszak 

kivételével. 

21. Kialakult állapot: ahol a szomszédos, csatlakozó telkek  korábbi szabályozási tervek alapján 

megengedett, illetve legalább 10 éve használatba vett meglévő beépítettség és szintterületi mutató 

értéke eléri az övezetben megengedett legnagyobb mértékek 80%-át (például 25% legnagyobb 

megengedett beépítettség esetén a 20%-ot, 1,25 m2/m2 legnagyobb megengedett szintterületi mutató 

esetén a 1,00 m2/m2-t). A telekméretek esetében a csatlakozó telkek átlagos területének és a tömbben 

lévő telkek átlagos területének középértéke, melyek meghatározása során a legkisebb és a 

legnagyobb értéket figyelmen kívül kell hagyni. Kialakult legnagyobb építménymagasság 

meghatározása esetén az épületek legnagyobb magasságát az övezeti előírások és a csatlakozási 

szabályok (28-29.§) alapján kell meghatározni. A beépítés egyéb jellemzőit az illeszkedés előírásai 

alapján kell meghatározni.  

22. Kialakult magasság (építménymagasság, homlokzatmagasság, párkánymagasság, gerincmagasság): a 

meglévő, tényleges (mért vagy számított) magassági érték 

23. Kiegészítő építmény: a szabályzat szempontjából kiegészítő építménynek minősül a terület, illetve a 

terület elsődleges rendeltetésének megfelelő építmény működését kiegészítő rendeltetésű építmény. 

24. Közhasználatú funkció: a közhasználatú építményben létesíthető rendeltetés, funkció.( Étv . 2.§ 9. 

pont szerint)   
25. Közlekedési zöldfelület: a közlekedési célú közterületen létesülő növényzettel fedett terelőszigetek és 

parkolók közti szigetek, járdaszigetek 

26. Közmű: víz-, gőz-, villany-, gáz-, hőenergia- termelő- és ellátó rendszer, melyet kiegészít a távközlés, az 

adat- és információ-átviteli-, távbeszélő-, távíró-, rádió-, televízió-, telex-kábel üzemeltető rendszer, 

illetve az energia termelés rendszere  

27. Közterületről látható homlokzatszakasz: az épület közterület felőli homlokzata, az oldalhomlokzatok, 

továbbá zártsorú beépítés esetében legalább a közterülettel párhuzamos 20 m mély sávon belüli 

tűzfal. 

28. Közterület Alakítási Terv (KAT): a városszerkezetileg, forgalom-technikailag vagy városképi 

szempontból együtt kezelendő közterületekre kidolgozott, a közterületek egységes kialakításának 

feltételeit rögzítő terv, mely jogszabályban meghatározottak közül különösen kitér az alábbiak 

meghatározására: 

1.  a közterület helyszínrajzi- és magassági kialakítása, elrendezése, keresztmetszetek 
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kialakítása, 

2. városképi megjelenés,  

3. berendezések, utcabútorzat, 

4. burkolatok, 

5. kertészeti kialakítás 

6. a parkolás megoldása, 

7. a közműhálózat kialakítása, a köz- és díszvilágítás megoldása, a műtárgynak nem minősülő 

építmények elhelyezése,  

8. pavilonok, pavilon-jellegű építmények létesítési feltételei.  

A KAT-ben ki kell térni a közterületen elhelyezhető berendezések, tárgyak (terelő, poller, oszlop stb.) 

elhelyezésére.  

A KAT területe legalább az érintett közterületszakaszra és az azzal határos telkekre kell, hogy 

kiterjedjen.  

A KAT méretaránya M=1:1000 illetve indokolt esetben részletesebb lépték. 

A KAT-et – mely nem településrendezési terv – az Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal 

hagyja jóvá.  

29. Közvetlen környezet: a csatlakozó szomszédos építési telkek, az e telkekkel szemben a közterület túlsó 

oldalán fekvő telkek alkotta terület. 

30. Külső árusítás: Olyan használat, amelynél a vevő a helyiségbe, építménybe nem lép be, annak belső 

terét nem használja. 

31. Lapostető: a szabályzat szempontjából lapostetőként kell értelmezni a legfeljebb 10%-os lejtésű tetőt. 

32. Lejtős terep: a szabályzat alkalmazása szempontjából az olyan terep, amely az építési helyen belül 10%, 

vagy annál nagyobb természetes lejtéssel bír.  

33. Létesítmény: a telek és a rajta lévő, illetve elhelyezhető építmények együtt. 

34. Másodlagos építési hely: az építési hely szabályozási tervben meghatározott része, melynek 

határvonalain belül épület, épületrész – a terepszint alatti épület(rész) kivételével – csak abban az 

esetben helyezhető el, ha az engedményes értékek alkalmazása megengedett, a jogszabályokban 

általánosan meghatározott építmény-létesítési feltételek szerint. A másodlagos építési hely területén a 

szabályzat előírásait az övezeti előírások szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.  

35. h.k.h. 
36. Mélygarázs: a megközelítési helyek kivételével teljes terjedelemben a közterületi terepszint alatt 

kialakított, a bruttó szintterület legalább 80%-ában parkolás céljára kialakított építmény. 

36/a. Mozgó vízfelület, szökőkút: olyan vízfelületet mozgásban tartó kerti építmény, amely működése során 

folyamatos vízmozgást idéz elő (szökőkút, kerti kaszkád, vízesés, forgatott víztükrű kerti medence, vízesés 

stb.).  

37. Nagy szállítási forgalmú létesítmény: amelynek a napi tehergépkocsi-forgalma meghaladja a 

létesítményre előírt parkolók számának 5%-át.  

38. h.k.h. 
39. Óriásplakát, -poszter: az A0 méretet (841 x 1189 mm) egyenként vagy összességében meghaladó méretű 

hirdetés, reklámhordozó. 

40. Parkolólemez: több gépkocsi legalább két, általában terepszint feletti szinten történő elhelyezésére 

szolgáló, oldalain jellemzően nyitottan kialakított önálló járműtároló-építmény. 

41. Parkolóház: több gépkocsi legalább két terepszint feletti szinten történő elhelyezésére szolgáló – 

általában – önálló épület, melyben terepszint alatti tárolószintek is kialakíthatók 

42. Pavilon, pavilon jellegű építmény: a szabályzat alkalmazása szempontjából a pavilon, pavilon-jellegű 

építmény földszintes, 9 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó legfeljebb 6,0 m építménymagasságú, 

általában szerelt szerkezetű meghatározott ideiglenes felhasználás céljára létesített építmény. Az 

alapterület számításánál az 1,5 m-nél nem nagyobb mértékben túlnyúló védőtető (árnyékoló) 

figyelmen kívül hagyható. 

43. Portál: rendeltetési egység bejárattal, kirakattal, továbbá cégérrel, cégfelirattal egységesen kialakított, 

közterület, közhasználat céljára átengedett terület, magánút felé megnyitott homlokzata. 

44. Pesthidegkút területe: a szabályzat értelmezése szempontjából Pesthidegkút területi megnevezés alatt: 

Adyliget, Budaliget, Erzsébetliget, Erzsébettelek, Gercse, Hársakalja, Hűvösvölgy, Máriaremete, 

Pesthidegkút-Ófalu, Remetekertváros, és Széphalom településrészek területét együtt kell érteni. 

45. Reklám, reklámberendezés, reklámhordozó: valamely tevékenység ismertté tételére irányuló vagy 

valamely áru, termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére ösztönző ábrát, feliratot, 

formát megjelenítő berendezés, szerkezet, hirdetés. Nem tartozik e körbe a választási plakát és az 

építésre vonatkozó tájékoztató tábla, berendezés.  
46. Rendeltetési egység: (önálló) helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek 
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műszakilag is összetartozó együttese, melynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló 

önálló bejárata van és amely meghatározott rendeltetés céljára önmagában is alkalmas (pl. 

üzlethelyiség, egy lakás, stb.).  

47. Részleges funkcióváltás: a szintterület 50%-ánál kisebb területet érintő rendeltetés-változás. 

47/a. Támfal: lejtős terepben, vonal mentén képződő szintkülönbséget áthidaló, földtömeget megtartó 

építmény, mely jellemzően függőleges síkban, vagy attól kis szögben eltérően épül. 

48. Telek be nem építhető része: a telek kerületi szabályozási tervben (KSZT) lehatárolt része, ahol – külön 

előírás hiányában – az övezeti előírások alapján az elő-, oldal- és hátsókertben elhelyezhető 

megengedett műtárgyak és melléképítmények, továbbá út- és térburkolatok az egyéb előírások keretei 

között elhelyezhetők, de a telek beépítési mértékébe beszámító építmények nem.  

49. Tetőemelet: az épület irányába 4 méter magasságig emelkedő – az építménymagasságnál alkalmazott - 

45 fokos ferde sík fölé legfeljebb az építménymagasság előírásainak megfelelő mértékig nyúló 

emelet. A tetőemeletre egyéb vonatkozásokban – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 

tetőtérre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

50. Városi tér jelleg: közhasználat elől el nem  zárt, jellemzően zöldfelületi elemekkel és térburkolattal, 

kialakított, rekreációs közösségi célt szolgáló telekrész. 
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2. MELLÉKLET 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (… . … .) 

önkormányzati rendeletéhez 
Javasolt módosítás 

4/A. MELLÉKLET 

A kerületi szabályozások (KSZ-II-…) jegyzéke, az egyes területekre vonatkozó szelvényszámok és a 

területekre vonatkozó városrendezési szabályokat tartalmazó paragrafus száma 

 
Kerületi 

szabályozások  

(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 4/B. melléklet szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

- 
CSAK korábbi szabályozási tervek alátámasztó 

munkarészein alapuló szabályozási vonalak 

1.4; 2.2; 2.4; 3.3; 8.2; 9.2;9.3; 10.2; 

10.3; 11.1; 12.3; 12.4; 16.1; 16.2; 

16.4; 17.1;17.2; 18.3; 19.1; 19.3; 19.4; 

24.1; 25.2; 26.1; 26.2; 27.1; 39.3; 

39.4; 41.2; 42.1; 42.2; 42.4; 46.2; 

47.2; 48.3; 48.4; 50.1; 50.2; 57.1; 

57.2; 58.1; 59.1 

- 

KSZ-II-01 
Szabadság u. - Községház u. - Sóvirág u. - 

Aszú u. által határolt terület 
11.4; 18.2 4/J.§ (1) 

KSZ-II-02 
Szépvölgyi út 219.-221., (15989/5, 15989/8, 

(15986/3) hrsz.) terület 
30.3; 30.4 4/J.§(2) 

KSZ-II-03 

Hidegkúti út és Szívvirág utca között nyitandó 

új közterületi sáv (Kecskerágó utca) - Bölény 

köz - és a Bölény utca, Léc utca, Köztársaság 

utca Gyíkfű utca által határolt terület  

10.1 4/J.§(3) 

KSZ-II-04 
Hankóczy utca - Ruszti út - Présház utca - 

Zilah utca által határolt terület  
57.4; 62.2 4/J.§(4) 

KSZ-II-05 
Zivatar- Rómer Flóris - Szemlőhegy és Ady 

Endre utcák által határolt terület  
59.3; 59.4; 64.2 4/J.§(5) 

KSZ-II-06 
Zöldkert út - Csatárka út - Pitypang utca - 

Zöldkert utca által határolt terület  
48.1; 48.2 4/J.§(6) 

KSZ-II-07 
Széher út – Lipótmezei út – Tárogató út – 

Szerb Antal utca által határolt terület  
44.4; 45.1; 45.3 4/J.§(7) 

KSZ-II-08 
Ötvös János utca - Völgy utca - Csibor utca - 

Hűvösvölgyi út által határolt terület  
35.2; 35.4; 36.1; 36.3 4/J.§(8) 

KSZ-II-09 

Zsigmond tér - Darázs utca - Daru utca - 

Kolozsvári Tamás utca - Ürömi utca által 

határolt terület  

51.3 4/J.§(9) 

KSZ-II-10 
Csévi út – Orsó utca – Balogh Ádám utca – 

Pasaréti út által határolt terület  
46.4; 47.3; 56.1 4/J.§(10) 

KSZ-II-11 
Szépvölgyi út - Bécsi út - Felhévizi utca - 

Ürömi utca által határolt terület  
50.4; 51.3 4/J.§(11) 

KSZ-II-12 
Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. telkek (10937/31, 

10937/22, 10937/31 hrsz)  
44.3; 44.4; 53,1; 53.2; 54.1 4/J.§(12) 

KSZ-II-13 

Ördögárok – Völgy utca – Csibor utca – 

Hűvösvölgyi út – Nagykovácsi út – 11355/13 

hrsz.-ú telek – Hűvösvölgyi út - Bátori utca – 

Toldi Miklós utca – Ördögárok utca – 50004 és 

50003 hrsz.-ú telkek – Hűvösvölgyi út – 11358 

hrsz.-ú telek által határolt terület  

26.4; 27.3; 35.1; 35.2; 35.3; 35.4 4/J.§(13) 

KSZ-II-14 

Őzgida utca - Ali utca - (15430/15) hrsz.-ú 

közterület - 15424/6 hrsz.-ú erdőterület - 

Ferenchegyi út - Vend utca - Muraközi utca 

által határolt terület  

49.3; 49.4 4/J.§(14) 

KSZ-II-15 
Pinceszer utca - (52091/7) hrsz.-ú közterület - 

Len utca - Aszú utca által határolt terület  
18.1 4/J.§(15) 

KSZ-II-16 
Szépvölgyi út - Bécsi út - Sajka utca - Lajos 

utca által határolt terület  
51.3 4/J.§(16) 

KSZ-II-17 
Pasaréti út - Kelemen L. utca – Zuhatag sor – 

Ditro utca által határolt terület  
46.3; 46.4; 55.1; 55.2 4/J.§(17) 
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Kerületi 

szabályozások  

(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 4/B. melléklet szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

KSZ-II-18 

Török utca – Margit utca – Apostol utca – 

Vérhalom utca – 14519/1, 14520 és 14488 

helyrajzi számú telkek – Frankel Leó út által 

határolt terület  

59.4; 60.3; 64.2; 65.1 4/J.§(18) 

KSZ-II-19 
Szikla utca - Pálvölgyi út – Szépvölgyi út – 

Csatárka út – Csalit utca által határolt terület  
49.1 4/J.§(19) 

KSZ-II-20 
Hűvösvölgyi út – Nyéki út – Völgy utca – 

Vadaskerti utca által határolt terület  
36.3; 36.4; 45.1; 45.2 4/J.§(20) 

KSZ-II-21 
Budakeszi út - Irén utca - Hárshegyi út - Dénes 

út által határolt terület  
43.3; 43.4; 44.3; 52.2; 53.1 4/J.§21) 

KSZ-II-22 

Nagykovácsi út - Nagyrét u. -Szépjuhászné út 

csomópont és környéke hrsz.: 11348; 

11341/13; 11341/16; 11341/12; 11341/14; 

11341/11; 11341/17; 11341/15; telkek által 

határolt terület  

24.2; 24.3; 24.4; 25.3; 25.4; 32.1; 

32.2; 33.1; 33.2 
4/J.§(22) 

KSZ-II-23 

Lövőház u. – Ezredes u. (Marczibányi tér) – 

Kis Rókus u. – Fény u. által határolt terület {a 

(13194), (13226), (13211), (13233), 

(13204/12), 13204/10, 13204/8, 13204/9, 

13204/11, 13204/13, 13204/14, 13204/15, 

13213, 13215/8, 13215/9, 13215/10, 13215/11, 

13215/12, 13215/13, 13215/14, 13215/16 és 

13215/17 helyrajzi számú telkek  

63.2; 64.1; 64.3 4/J.§(23) 

KSZ-II-24 
Verecke utca – Verecke lépcső – Budai 

Tájvédelmi körzet által határolt terület  
38.3; 38.4; 47.1 4/J.§(24) 

KSZ-II-25 

Kitaibel Pál utca – Petrezselyem utca – Fényes 

Elek utca – Margit körút – Kis Rókus utca által 

határolt terület  

64.1; 64.2; 64.4 4/J.§(25) 

KSZ-II-26 

Pasaréti út – Riadó utca – Hűvösvölgyi út – 

Hidász utca által határolt terület és a 

telektömböt övező közlekedési célú közterület  

55.2; 56.1;56.2; 56.3 4/J.§(26) 

KSZ-II-27 

Frankel Leó út – Darázs utca – Mecenzéf utca 

– Szeréna köz – Szeréna út – Apostol utca – 

Vérhalom utca 14514 és 14489 hrsz.-ú telkek 

által határolt terület és a telektömböt övező 

közlekedési célú közterületek  

59.2; 59.4; 60.1; 60.3; 4/J.§(27) 

KSZ-II-28 
Kisrókus utca – Keleti Károly utca – Kitaibel 

Pál utca által határolt terület  
64.1 4/J§(28). 

KSZ-II-29 

Széll Kálmán térre, a Széna tér – Retek utca – 

a kerülethatáron haladva: a Szilágyi Erzsébet 

fasor – Krisztina körút – Várfok utca – 

Vérmező utca által határolt terület  

63.4; 64.3 4/J.§(29) 

KSZ-II-30 
Felső Zöldmáli út – Barlang utca – Zsindely 

utca által határolt terület  
49.3; 49.2; 49.4 4/J.§(30) 

KSZ-II-31 

Páfrány út- Kondor út- Páfránykert u.- 

Páfrányliget u.-11660/4,(11659/1) és 11658/6 

hrsz.-ú telkek - Battai lépcső - Pasaréti út által 

határolt terület  

36.4; 37.1; 37.3; 37.4; 45.2; 46.1; 46.3 4/J.§(31) 

KSZ-II-32 
Alvinci út – Tulipán utca – Felvinci út – 

Marczibányi tér által határolt terület  
58.3; 58.4; 63.1; 63.2; 4/J§(32) 

KSZ-II-33 

Keleti Károly utca –Rét utca – Ribáry utca – 

Bimbó út – Kitaibel Pál utca által határolt 

terület  

64.1; 64.2 4/J.§(33) 

KSZ-II-34 
Verecke út – Budai Tájvédelmi Körzet –

Verecke lépcső által határolt terület  
38.4 4/J§(34) 

KSZ-II-35 
Margit körút - Lövőház utca - Fény utca - Kis 

Rókus utca által határolt terület 
64.1; 64.3; 64.4 4/J§(35) 

KSZ-II-36 

Kuruclesi út – Budakeszi út – Hárshegyi út – 

Ferenchalmi erdő (belterülethatár) által határolt 

terület  

54.1; 54.2; 

54.4; 55.1; 

55.3” 

4/J§(36) 

KSZ-II-37 
Víziváros, Csalogány utca – Margit krt. – Bem 

utca – Bem rakpart által határolt terület  
64.2; 64.3; 64.4; 65.1; 65.2; 65.3; 65.4 4/J§(37) 
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Kerületi 

szabályozások  

(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 4/B. melléklet szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

KSZ-II-38 

Hűvösvölgyi út – Bátori László utca – 50004 és 

50003 hrsz.-ú telkek – Ördögárok utca – 50022 

és 50020 hrsz.-ú telkek – Máriaremetei út – 

53070/1 és 53079 hrsz.-ú telkek – Hidegkúti út 

– Gyöngyvirág utca – Kőhegyi út – 11358 

hrsz.-ú telek által határolt terület  

26.4; 27.3 4/J§(38) 

KSZ-II-39 

Szépvölgyi út - Hármas-határhegyi út - 

erdőterület - Selyemakác utca - Szivarfa utca - 

Tiszafa utca által határolt terület  

30.3; 30.4; 31.3; 38.2; 39.1 4/J§(39) 

KSZ-II-40 

Fillér utca – Garas utca – Marczibányi tér – 

Lövőház utca – Ezredes utca által határolt 

terület 

63.2; 64.3. 4/J.§(40) 

KSZ-II-41 
Hidegkúti út – Bujdosó köz – Szabadság utca – 

Máriaremetei út által határolt terület 
10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 4/J. § (41) 

KSZ-II-42m 

Máriaremetei út – Szabadság utca – 51799 és 

51800 hrsz.-ú telkek – Mészégető utca – 

Kadarka utca – Áchim András utca által 

határolt terület 

10.2, 10.4, 11.1, 11.3 4/J. § (42) 

KSZ-II-43 

Hűvösvölgyi út – belterületi határ – 

Nagykovácsi út – Kis-Ördögárok – Villám utca 

– belterületi határ – Bátori László utca által 

határolt terület  

25.4, 26.3, 26.4, 27.3, 33.2, 34.1, 34.2, 

35.1 

 

4/J.§ (43) 

KSZ-II-44 

Margit körút – Rómer Flóris út – Buday 

László utca – Mechwart liget- Mechwart 

lépcső által határolt terület 

64.2, 65.1 4/J.§ (44) 
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3. MELLÉKLET 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (… . … .) 

önkormányzati rendeletéhez 

5. melléklet 

Kilátópontok 
 
(1) A kilátás védelmét a hagyományos kilátópontok felől, különösen az alábbiak környezetéből biztosítani kell: 

a) Hármashatár-hegy  

a) Fazekas-hegy   

b) Nagy-Hárs-hegy  (Kaán Károly kilátó) 

c) Újlaki-hegy   

d) Felső-Kecske-hegy (adótorony környezete) 

e) Remetehegy   

f) Alsó-Kecske-hegy  

g) Feketefej   

h) Szépjuhászné  (Adyliget) 

i) Kálvária-hegy   

j) Kecske-hegy (Oroszlánkő-szikla és Kecske-szikla) 

k) Tök-hegy   

l) Látó-hegy  (Árpád-kilátó) 

m) Petneházyrét  

n) Vadaskerti-hegy   

o) Kis-Hárs-hegy    

p) Hosszúerdőhegy   

q) Homok-hegy (Mátyás Király emlékmű)  

a) Vörös-kővár   

b) Nyéki-hegy  

c) Les-hegy   

d) Ferenc-hegy   

e) József-hegy   

f) Gül Baba türbe   

(2) A kilátás megőrzését biztosítani kell az alábbi közterületekről és az utcák csomópontjai felől: 

a) a Budai alsó- és felső rakpart (Bem rakpart, Budai Dunapart) Csalogány utca és Szépvölgyi út között 

b) Apostol utca 

c) Bem József utca 

d) Bimbó utca 

e) Csalogány utca 

f) Csatárka utca – Zöldlomb utca 

g) Fekete Sas utca 

h) Feketefej utca 

i) Fillér utca 

j) Gábor Áron utca 

k) Gül Baba utca 

l) Hidegkúti út 

m) Hímes utca 

n) Hűvösvölgyi út 

o) Kavics utca 

p) Máriaremetei utca 

q) Nagykovácsi út  

r) Ördögárok utca 

s) Rómer Flóris út 

t) Szépvölgyi út – Virág Benedek utca 

u) Szeréna utca 

v) Törökvész út továbbá 

w) a „Gyermekvasút” vonala 

A fenti területeken és azok környezetében az utcák csomópontjai felől feltáruló látvány védelme érdekében az illetékes 

Építésügyi Hatóság meghatározhatja az építmény építési helyen belüli elhelyezését, az építmény tömegképzését, 

kialakítását a szabályzat keretei között a településképi véleményre alapozva.  
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4. MELLÉKLET 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (… . … .) 

önkormányzati rendeletéhez 
6. melléklet 

L3-II-04 építési övezetben a 9,5 m-nél kisebb szabályozási szélességű utcák és az alkalmazandó beépítési 

mutatószám jegyzéke 

Utca név 
Alkalmazandó építménymagasság 

(közterület átlag szélessége) 
Mutatószám 

Aranka u.1-3., 2-8. 9,00 9,00/9,50 

Balog Ádám u. 1-3., 2a-4.   5,00* 5,00/9,50 

Balogvár u. 7,75 7,75/9,50 

Berkenye u. 8,50 8,50/9,50 

Bimbó köz 4,50* 4,50/9,50 

Cserje u.  8,00 8,00/9,50 

Csejtei  u.  7,50 7,50/9,50 

Csejtei köz 8,00 8,00/9,50 

Csopaki u.  7,75 7,75/9,50 

Fajd u.  8,50 8,50/9,5 

Fillér lépcső 6-8., 7-9. 7,50 7,50/9,50 

Füge u.  8,00 8,00/9,50 

Guyon Richard u.  8,25 8,25/9,50 

Guyon köz 8,00 8,00/9,50 

Harangvirág u. 8,00 8,00/9,50 

Hidász u. 6-8b., 27a-29.  8,25 8,25/9,50 

Józsefhegyi u.  8,50 8,50/9,50 

Kapor u.  7,50 7,50/9,50 

Kopogó lépcső 8,00 8,00/9,50 

Labanc u.  8,00 8,00/9,50 

Lepke u.  8,00 8,00/9,50 

Lepke köz 7,50 7,50/9,50 

Levél u.  8,00 8,00/9,50 

Mandula u.  7,50 7,50/9,50 

Orgona u.  7,25 7,25/9,50 

Palánta u. 8,00 8,00/9,50 

Pajzs u.  7,75 7,75/9,50 

Rókushegyi lépcső 7,25 7,25/9,50 

Rhédey utca  (11511/7);  6,00* 6,00/9,50 

Rhédey utca (11512/9) 5,50* 5,50/9,50 

Ruszti út 2-8., 1-11. 7,75 7,75/9,50 

Sövény u. 1a-5., 2a-10. 6,50* 6,50/9,50 

Tapolcsányi út 8,00 8,00/9,50 

Tulipán u.  8,00 8,00/9,50 

Vadorzó u.  8,50 8,50/9,50 

Veronika u. 5,50* 5,50/9,50 

Virágárok u.  8,50 8,50/9,50 

A *-gal jelölt közterület szélesség esetén a 35§ (5) bc) pontja alapján a beépítés 

mértéke 15%, a szintterületi mutató értéke 0,5m2/m², az építménymagasság 

7,25 m,  
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INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

Az önkormányzat építészeti- műszaki tervtanácsa, az újonnan bevezetett településképi 

eljárások és a jogalkalmazó építési hatóság tapasztalata, az újonnan bevezetett és a többször 

módosult jogszabályok alkalmazása, az államigazgatási szervek és a felhasználók - tervezők, 

építtetők - észrevételei szükségessé tették a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 

(továbbiakban: KVSZ) felülvizsgálatát.  

A KVSZ módosítása, pontosítása során a különböző időszakokban készült Kerületi 

Szabályozási Tervek, Kerületi Szabályozások miatt szükség volt a felhasználók könnyebb 

eligazodása érdekében egyes paragrafusok átszerkesztésére, a hatályos 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet következetes alkalmazására. 

A hatályos rendeleteknek nem megfelelő előírásokat meg kellett szüntetni, ezért törölni kellett 

az elvi engedély és a kertépítészeti terv előírását. A felülvizsgálatban megszüntetésre kerültek 

a közcélú, és létesítmény kifejezések, helyükre a közhasználatú és építmények szavak 

kerültek. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.tv. 30/E.§-ban 

bevezetésre került a Közterület Alakítási Terv (KAT), ezért az eddigiekben alkalmazott 

Közterület-rendezési Terv (KÖRT) elnevezést törölni kellett. 

 

Részletes indokolás 

 

1-2.§-hoz 

A szabályzat alkalmazásával kapcsolatos rendelkezések kiegészítését, módosítását a 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 46.§-a által meghatározott hatályosság figyelembevétele tette 

szükségessé. A szabályzat alkalmazásánál kiegészítést kellett tenni arra vonatkozóan, hogy 

milyen esetekben kell a szabályzatot alkalmazni, kezdve az építést nem jelentő 

területhasználattól az építési engedélyt nem igénylő, illetve engedélyt igénylő építési 

munkákra egyaránt. 

 

3-11.§-hoz 

Egyes Kerületi Szabályozási Tervek rendelkezéseire vonatkozó módosítások, pontosítások 

vált szükségessé az egyértelműsítés érdekében. Több helyen került törlésre a tervtanácson 

való bemutatás elrendelése, mert a településképi eljárások bevezetése miatt okafogyottá vált. 

Az időközben hatályba lépett 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet miatt törölni kellett a 

kertépítészeti tervek elrendelését és ugyanígy az elvi engedélyt is, mint kötelezettséget. 

 

12.§-hoz 

A KVSZ 4/J.§-ban szereplő kerületi szabályozások egyes területekre vonatkozó 

városrendezési előírásainak pontosítása is szükségessé vált. Elsősorban a 4/J.§ bekezdéseinek 

felvezető szövege az egyszerűbb áttekinthetőség, a könnyebb alkalmazás érdekében módosult. 

Rendezni kellett a mellékletek és az előírások egymáshoz és a rendelet többi részéhez való 

viszonyát is. 

 

13-18.§ -hoz 

A szabályzat általános előírásaival kapcsolatos rendelkezések módosítása során a városképi, 

építési szabályozások néhány témában (pld.: kerítések létesítése) részletesebb előírásokat 

kívántak meg, ezért a meglévő előírások kiegészítése, pontosítása vált szükségessé.  
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A lakásokhoz tartozó gépkocsi tárolásra szolgáló parkolók szintterületének felülvizsgálatával, 

az előírások pontosításával az egyértelmű alkalmazást szolgálja a módosítás.  

Hiányt pótol a KVSZ kiegészítése a pergola, lugas szabályozásával.  

A vezeték nélküli hírközlési létesítmények szabályozásával, a meglévő szabályozás 

felülvizsgálatával felsőbb szintű jogszabály előírásának kíván megfelelni a módosítás. 

 

29-20.§-hoz 

A városképpel és az épített környezet védelmével kapcsolatos rendelkezések pontosításával, a 

szabályzat kiegészítésével egyértelmű jogalkalmazás érhető el.  

 

21-24.§-hoz 

A közterületekre vonatkozó különböző rendelkezések felülvizsgálatával, kiegészítésével a 

Közterület Alakítási Tervekhez adnak iránymutatást az előírások. 

  

25.§-hoz 

A környezet védelmére vonatkozó egyes rendelkezések kiegészítése pontosítása szükséges. 

 

26-28.§-hoz 

A beépítési móddal kapcsolatos rendelkezések pontosítása az egyértelmű alkalmazás miatt 

történt. 

 

29-34.§-hoz 

A lakóterületek építési övezeti előírásaival kapcsolatos rendelkezések pontosítása a 

jogalkalmazást segíti. A 4. táblázat kiegészítése a beépítési mérték körüli félreértés 

megelőzését szolgálja. A 35.§ (5) b) pontja a kialakult beépítéshez való illeszkedés biztosítása 

miatt került kiegészítésre. 

 

35-38.§-hoz 

A Vegyes- és a Különleges területek építési övezeti előírásaival kapcsolatos rendelkezések 

pontosítása a könnyebb alkalmazás céljából történt. 

 

39-40.§-hoz 

A Beépítésre nem szánt területek övezeti előírásaival kapcsolatos rendelkezésekben a 

„kertépítészeti terv” és „létesítmények” kifejezéseket kellett kicserélni „KAT”-ra illetve 

„építményre”. 

 

41.§-hoz 

Az 1. melléklet Értelmező rendelkezéseket a jogalkalmazás közbeni tapasztalatok indokolták. 

A 4. melléklet az L3-II-04 jelű építési övezet előírásainak módosítása miatt vált szükségessé. 

 


