
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 
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a Budapest X. keriilet, Mazsa ter: Pongracz ut - Pongracz koz - Kobanyai ut - Monori utca -
Jegenye utca- Bihari ut- Mazsa utca- Koch utca- Barabas utca altai hatarolt teriilet 
Keriileti Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Terverol szolo onkormanyzati rendelet 

megalkotasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest X. kertilet, Mazsa ter: Pongracz ut - Pongracz koz - K6banyai ut- Monori utca
Jegenye utca- Bihari ut - Mazsa utca- Koch utca- Barabas utca altai hatarolt tertiletre jelenleg 
nines hatalyos kerUleti telepulesrendezesi eszkoz. A terv keszitese mar a 2000-es evek els6 feleben 
megkezd6dott, a valtoz6 ingatlanpiaci komyezet es tulajdonosi kor, valamint egyes peres eljarasok 
azonban jelent6sen lassftottak, illetve szuneteltettek a tervezes folyamatat. 

Az id6kozben megvaltozott telepulesrendezesi jogi szabalyozas hatarid6t szabott a regi el6frasok 
szerint keszult tervek j6vahagyasara. A telepUlesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt 
telepUlesfejlesztesi strategiar61 es a telepUles-rendezesi eszkozokr61, valamint egyes 
telepUlesrendezesi sajatos jogintezmenyr61 sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdese lehet6seget ad a kormanyrendelet hatalybalepesekor mar elkeszult, de meg el nem 
fogadott vagy az egyeztetes alatt lev6 kertileti telepulesrendezesi eszkoz 2014. junius 30-aig tOrten6 
elfogadasara. 

A tertilet kedvez6 adottsagokkal rendelkezik. Kozponti fekvesii nem csak kozlekedesi szempontb61, 
hanem a keriilet szempontjab61 is, sot egesz Budapest geometriai kozeppontja is a terseg kozeleben 
van. Kival6 a megkozelithet6sege, a K6banya varoskozpontjahoz kozvetlenUl csatlakoz6, a 
varosreszkozpontot a belvarossal osszekot6 ut es a hatarol6 utak menten fekszik. MA v vasuti 
megall6, aut6busz-vegallomas, villamos- es aut6buszvonalak biztositjak a magas szinvonalu 
tomegkozlekedesi ellatottsagot. 

A tervezes celja a varosszerkezethez job ban alkalmazkod6, differencialtabb funkcionalis elrendezes 
es az attraktiv komyezet kialakitasi lehet6segenek megteremtese a varoskozpont kozelsegenek 
megfelel6 min6segi szinvonalvaltassal, valamint a ,kozponti hely" ertekenek megfelel6 
ingatlanpiaci pozici6k tertiletrendezesi felteteleinek meghatarozasa. 

A jelenlegi tertiletfelhasznalasra jellemz6 a kozlekedesi, az intezmenyi, a kereskedelmi es az ipari 
jellegii tertiletek, valamint a beepitetlen epitesi terUletek keveredese. A F6varosi Szabalyozasi 
Keretterv szerint a telkek VK jelii varoskozponti keretOvezetbe, I jelii intezmenyi keretOvezetbe, 
valamint KL-KT jelii kozlekedesi celu keretOvezetbe soroltak. A tertiletet eszakr61 L7 besorolasu 
lak6telep, del es kelet fel61 M munkahelyi terUletek, keletr61 KL-VA besorolasu vasuti tertilet 
hatarolja. A vasuti tOltesen tul a Liget ter varoskozponti VK tertilete, az azokat kortilvev6 
lak6tertiletek, valamint a Liget teri buszvegallomas KL-KE kozlekedesi terUlete talalhat6. 

A terseg tertiletfelhasznalasaban radikalis valtozast jelentett volna a korabbi elkepzelesek szerinti 
fejlesztesi szandek, amely az ovezetben megengedett parameterek maximalis kihaszncilasat vette 
figyelembe. A gazdasagi vcilsag ezt a folyamatot megakasztotta, a fejlesztesek lealltak, az 
epitkezesek elakadtak vagy meg sem kezd6dtek. 



Az ujrafogalmazott keriileti szandek szerinti terv lehetoseget ad a teriilet centrumaban a keriilet 
varosepiteszeti arculatat meghataroz6 (arculatteremt6) vegyes funkci6ju epUletek megval6sitasara. 
A Bihari ut- Barabas utca tOmbjeben visszaterhet a piaci funkci6, valamint a mogottes teriileteken 
kereskedelem, irodak, szolgaltatas, vendeglatas, sz6rakoztatas kaphat helyet lak6funkci6val egyiitt. 
A Pongracz ut - Pongracz koz kozott az uj epUletekben irodahaz, kereskedelem es szolgaltatas, 
szallashely-szolgaltatas, valamint egeszseghaz keriilhet elhelyezesre. A Jegenye utcai tOmbben 
kereskedelmi celu epUletek letesUlhetnek. 

Az aktualizalt, elkeszitett tervdokumentaci6t megklildtiik a velemenyezesben erintett 
allamigazgatasi szerveknek. Az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi 
LXXVIII. torveny 9. § (6) bekezdese alapjan Budapest Fovaros Kormanyhivatala Epitesiigyi Hivatal 
Allami Foepitesze a kiadott vegs6 szakmai hozzajarulasaban (2. melleklet) jogszabalyon alapul6 
eszrevetelt nem tett. Szakmai eszreveteleben kerte a rendelettervezet preambulumaban szerepl6 
jogszabalyi hivatkozasok pontositasat, valamint a kertepiteszetiterv-keszites kotelezettsegenek 
torleset. Ezen eszrevetelek alapjan a rendelettervezet pontositasra es javitasra keriilt. A Kozep
Duna-Volgyi Komyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi Feliigyeloseg a KTVF:37886-
1120 11 szamu velemenyeben az epitesi munkak megkezdeset reszletes talajmechanikai 
szakvelemeny keszitesehez kotOtte. Az epitesiigyi es epitesfeliigyeleti hat6sagi eljarasokr61 es 
ellen6rzesekr61, valamint az epitesiigyi hat6sagi szolgaltatasr61 sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 8. melleklet 6.1. pontja meghatarozza az epiteszeti-miiszaki dokumentaci6 elemeit a 
tervezes targyat61 fligg6en, igy azt is, hogy milyen esetekben kell talajmechanikai, geotechnikai 
jelentest kesziteni az engedelyezesi eljaras reszekent. Mivel a magasabb szintii jogszabaly 
szabalyozza ezt a kerdest, ezert a rendelkezesek helyi rendeletben val6 megismetlese nem 
lehetseges. 

A KSZT egyh6napos lakossagi kozzetetele 2014. junius 16-an lezarult, ez id6 alatt lakossagi 
eszrevetel nem erkezett. 

II. Hatasvizsgalat 

A Mazsa terre tervezett uj epUletegyiittesek varoskozponti, vegyes funkci6i lehetove teszik a terseg 
varosias megjelenesenek, a foutak metszesenel kialakult ,kozponti hely" ertekenek megfelel6 
teriilethasznalat, funkcionalis osszetetel es beepites megval6sulasat. A Kobanya Als6 vasuti megall6 
hidszerii allomasara, a buszvegallomasra, a kozlekedesi tengelyek metszesere es megall6ira, illetve 
a kozuti csom6pontra szervezett epiiletegyiittes kapcsolatot teremt fizikailag es vizualisan is a tole 
elvagott kobanyai kozponttal. A gyalogos rendszer biztositja az atjarast a kUlonboz6 teriiletek 
kozott, igy a Mazsa utca es a Liget ter kozott, a Mazsa ter es a mogottes munkahelyi teriiletek kozott 
a Jegenye utcai tOmbon at. Az epUletegyiittes zartsoru, helyenkent fellazul6 t5megei uj, 
arculatteremt6 intezmenykozpontot kivannak teremteni Kobanyan. 

A rendelet megalkotasaval a jelenleg szabalyozatlan, keriileti szabalyozasi tervvel nem lefedett 
teriiletre egyseges epitesi feltetelek vonatkoznak majd a normativ szabalyozas reven, amelynek 
eredmenyekent hosszu tavon a teriilet kedvez6 atalakulasa varhat6. 

III.A vegrehajtas feltetelei 

Az epitesiigyi jogszabalyok 2013. januar 1-jet kovet6en lenyegesen megvaltoztak. A 
telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepiilesfejlesztesi strategiar61 es a telepiiles
rendezesi eszkozokr61, valamint egyes telepUlesrendezesi sajatos jogintezmenyr61 sz616 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdese lehetoseget ad a kormanyrendelet hatalybalepesekor mar 
elkesziilt, de meg el nem fogadott vagy az egyeztetes alatt lev6 keriileti telepUlesrendezesi eszkoz 
2014. junius 30-aig t5rten6 elfogadasara. 

2 



IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete az eloterjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a Budapest X. keriilet, Mazsa ter: Pongracz ut - Pongracz koz -
Kobanyai ut- Monori utca- Jegenye utca- Bihari ut- Mazsa utca- Koch utca- Barabas utca altal 
hatarolt teriilet Keriileti Epitesi Szabalyzatar61 es Szabalyozasi Terverol sz616 onkormanyzati 

rendeletet. 

Budapest, 2014. junius , 1{.:1:: 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. .12014. ( ... ) onkormanyzati rendelete 

a Budapest X. keriilet, Mazsa ter: Pongracz ut - Pongracz koz -Kobanyai ut- Monori 
utca- Jegenye utca- Dibari ut - Mazsa utca- Koch utca- Barabas utca altai hatarolt 

teriilet Keriileti Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Terverol 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkonnanyzat Kepvisel6-testfilete az epitett 
komyezet alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 62. § (6) bekezdes 6. 
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkonnanyzatair61 sz616 2011. 
evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 6. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, 
az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 9. §-aban 
biztositott velemenyezesi jogkoreben eljar6 Budapest F6varos Konnanyhivatala Allami 
F 6epitesz, Kozep-Duna-V olgyi Komyezetvedelmi, Tenneszetvedelmi es Vizugyi 
Felugyel6seg, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag, Budapest F6varos Konnanyhivatala 
Nepegeszsegugyi Szakigazgatasi Szerve, F6varosi Polgari Vedelmi lgazgat6sag, F6varosi 
Tiizolt6-parancsnoksag Kozep-pesti Tiizmegel6zesi Regi6, Budapest F6varos 
Konnanyhivatala Kozlekedesi Felugyel6sege Kozlekedesi Alagazatok F6osztaly, Nemzeti 
Kozlekedesi Hat6sag Legikozlekedesi Igazgat6sag RepU16ter-felUgyeleti Osztaly, Budapest 
F6varos Konnanyhivatala Kulturalis Oroksegvedelmi Irodaja, Budapest F6varos 
Konnanyhivatalanak Foldhivatala 1. szamu Korzeti FOldhivatal, Pest Megyei Konnanyhivatal 
Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Erdeszeti lgazgat6sag, Pest Megyei Konnanyhivatal 
Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Foldmiivelesugyi Igazgat6sag, Pest Megyei 
Konnanyhivatal Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Noveny es Talajvedelmi 
lgazgat6sag, Honvedelmi Miniszterium Hadmiiveleti es Kikepzesi F6osztaly, Budapesti 
Rend6r-f6kapitanysag X. kerUleti Rend6rkapitanysaga, Budapesti Banyakapitanysag 
FOldtani- es Adattari Osztaly, Nemzeti Hirkozlesi Hat6sag Hivatala Budapesti lgazgat6sag, 
valamint Budapest F6varos Onkonnanyzata velemenyenek kikeresevel a kovetkez6ket rendeli 
el: 

I. Fejezet 
Altalanos rendelkezesek 

1. A rendelet hatalya es alkalmazasa 

1.§ 

(1) E rendelet hatalya a Budapest X. keriilet, Mazsa ter: Pongracz ut - Pongracz koz -
K6banyai ut- Monori utca- Jegenye utca- Bihari ut- Mazsa utca- Koch utca- Barabas 
utca altal hatarolt teriiletre terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdes szerinti teriiletre vonatkoz6 Szabalyozasi Tervlapot (a tovabbiakban: 
Tervlap) az 1. melleklet hatarozza meg. 



2. Az epitmenyekre vonatkoz6 rendelkezesek 

2.§ 

(1) A kozteriilet menten a telekhatar kijelOlese csak novenyzettel tOrtenhet, kerites nem 
letesitheto. 

(2) Az elokertben hulladektartaly-tarol6 es kozmucsatlakozas epitmenye elhelyezhet6. 
(3) Tobb gepkocsi tarolasara terepszint alatti garazs, illetve parkol6haz letesitheto. A 

terepszint alatti garazs fels6 fodemet legalabb 0,8 meter foldtakarassal, valamint novenyzettel 
fedett tetokertkent kell kialakitani es fenntartani. 

(4) A teriileten pavilon es hasonl6 jellegu epitmeny - informaci6s, (busz)var6-, esoved6 
pavilon, valamint telefonfiilke kivetelevel - nem helyezhet6 el. 

(5) A teriileten utcabutor, mobil arusit6 hely, egyeb koztargy csak a kozvetlen komyezetet 
is magaba foglal6 egyseges terv alapjan helyezheto el. 

(6) Kozhasznalat celjara atadott teriileten a terlilet rendeltetesehez, szerepehez illeszked6 
koztargy elhelyezheto. 

(7) A teriileten reklamberendezes csak az epliletek homlokzataval osszehangolva, 
egyseges koncepci6 alapjan letesitheto. 

(8) Az onall6 reklam- es hirdet6-berendezesek szerkezetei 4 metemel magasabbak nem 
lehetnek. 

(9) Az eplilet kozterliletrollathat6 foldszinti homlokzatanak legfeljebb 1 0%-an helyezhet6 
el reklam- es hirdeto-berendezes, ceg- es cimtabla. A szamitasnal a falsikra meroleges ceg- es 
cimtablak figyelmen kivlil hagyhat6k. 

3. Levegotisztasag-vedelem 

3.§ 

A terlilet legszennyezettsegi besorolasa: legszennyezettsegi agglomeraci6 1. Budapest es 
komyeke, ahol a legszennyezettsegi z6nabesorolas a kovetkezo: ken-dioxidE, nitrogen-dioxid 
B, szen-monoxid D, PMIO B, benzol E, talajkozeli 6zon 0-I, PMIO arzen F, PMIO kadmium F, 
PM10 nikkel F, PM10 6lom F, PM10 benz(a)piren B. 

4. A viz vedelme 

4.§ 

(1) A teriilet a felszin alatti viz szempontjab61 erzekeny kateg6riaba sorolt, valamint a 
kiemelten erzekeny felszin alatti vizminoseg vedelmi teriileten levo teleplilesek koze tartozik. 

(2) Az epitesi engedely iranti kerelemhez mellekelt leirasban ki kell temi a felszini es 
felszin alatti vizek megfelel6 elvezetesenek megoldasara, valamint a talaj- es retegvizek, 
illetve az epitmeny azok aramlasara gyakorolt hatasara. 

(3) Az epitmenyeket, a terepszint, illetve az epliletek alatt lev6 helyisegeket ugy kell 
kialakitani, hogy az ott keletkezo, a komyezetet karosit6 folyekony hulladek es egyeb 
veszelyes hulladek ne keriilhessen a csapadekviz-elvezet6 csatomahal6zaton keresztlil a 
befogad6ba. 
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5. Zaj- es rezgesvedelem 

5.§ 

A teriileten a zajra erzekeny helyiseg zajvedelmer61 megfelel6 miiszaki megoldassal 
gondoskodni kell. 

6. Kozlekedes 

6.§ 

(1) A kozlekedesi teriiletek szabalyozasi szelesseget es a mar kialakult mereteket a 
Tervlap rogziti. 

(2) A teriilet kozlitjainak tervezesi osztalyba sorolasa: 
a) K6banyai lit: B.III.a.B., 
b) Bihari lit: B.IV.c.B., 
c) Pongracz lit: B.IV.c.B., 
d) Mazsa utca: B.VI.d.B., 
e) Monori utca: B.VI.d.A., 
f) Jegenye utca: B.VI.d.A., 
g) Barabas utca: B.VI.d.A., 
h) Koch utca: B.VI.d.A., 
i) Pongracz koz: B.VI.b.D. 

(3) A teriileten a gyalogoskozlekedest szolgal6 terek, setanyok es jardak utca-, illetve 
terburkolatat, tovabba berendezeset egyseges koncepci6, illetve egyseges terv alapjan kell 
kialakitani akkor is, ha azok titemezetten keriilnek megval6sitasra. 

7. Kozmiivek 

7.§ 

(1) A teriileten a vizveteli hellyel kialakitott epitmenyeket teljes kozmiivesitessel kell 
ellatni. 

(2) A felhagyott, feleslegesse valt kozmiivezetekeket, kozmiiletesitmenyeket el kell 
bontani, funkci6t vesztett vezetek, miitargy nem maradhat sem fold felett, sem fold alatt. 

8. A beepitesre vonatkozo rendelkezesek 

8.§ 

(1) A teriileten az alabbi epitmenyek helyezhet6k el az epitesi ovezetek el6irasainak 
keretei kozott: 

a) utcablitor, 
b) kozteri szobor, 
c) az epiiletek homlokzatan napkollektor, napelemtabla a homlokzati kialakitassal 

osszhangban. 
(2) A telkek beepitese soran tiizfalat kialakitani meg utemezett megval6sitasa eseten sem 

lehet. 
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(3) A kotelezo legkisebb zoldfelulet mertekenek legahibb 50%-at teljes ertekii 
zoldfeltiletkent kell kialakitani, a fennmarad6 50% tetokertkent is kialakithat6 a vonatkoz6 
ktilonjogszabaly keretei kozott. 

(4) A legkondicional6 kulteri egyseget eptiletenkent egysegesen, takar6elemek mogott 
kialakitva kell elhelyezni. A kondenzviz elvezeteserol gondoskodni kell, a kondenzviz nem 
vezetheto a koztertiletre. 

II. Fejezet 
Ovezeti eloinisok 

9. VK/X epitesi ovezetek 

9.§ 

(1) A VKIX/1 epitesi ovezet szabalyozasi ertekei a kovetkezok: 
a) a beepites m6dja: zartsoru, 
b) az epitesi telek tertilete legalabb 10 000 m2

, 

c) az epitesi telek beepitesi merteke a terszin felett legfeljebb 70%, 
d) az epitesi telek beepitesi merteke a terszin alatt legfeljebb 80%, 
e) az epitesi telken a szinttertileti mutat6 legfeljebb 3,5 m2/m2

, 

f) az epitesi telken a zoldfeltilet merteke legalabb 20%, 
g) az eptilet epitmenymagassaga legalabb 12,5 meter, legfeljebb 30 meter. 

(2) A VKIX/2 epitesi ovezet szabalyozasi ertekei a kovetkezok: 
a) a beepites m6dja: zartsoru, 
b) az epitesi telek tertilete legalabb 10 000 m2

, 

c) az epitesi telek beepitesi merteke a terszin felett legfeljebb 70%, 
d) az epitesi telek beepitesi merteke a terszin alatt legfeljebb 80%, 
e) az epitesi telken a szinttertileti mutat6 legfeljebb 3,0 m2/m2

, 

f) az epitesi telken a zoldfeltilet merteke legalabb 20%, 
g) az eptilet epitmenymagassaga legalabb 12,5 meter, legfeljebb 30 meter. 

10.§ 

(1) A VKIX/1 es VK./X/2 jelii epitesi ovezetek tertileten a tObb onall6 rendeltetesi egyseget 
magaba foglal6 igazgatasi, irodai, kereskedelmi, szolgaltat6, vendeglat6, szallashely
szolgaltat6, egyhazi, oktatasi, egeszsegugyi es szocialis, valamint lakoeptiletek helyezhetok 
el. 

(2) Maganut, telek kozhasznalat celjara atadott resze a legkisebb telektertilet-meret 
korlatozasa nelktil kialakithat6, a terepszint alatt es a terepszint felett eptilet, eptiletresz 
elhelyezheto. 

(3) Az ovezet tertileten lakasok letesitese megengedett legfeljebb a letesitheto brutt6 
szinttertilet 40%-an. 

(4) A fOutvonalak tengelyetol szamitott 50 meteren beltillakas rendeltetesi egyseg huzamos 
tart6zkodasra szolgal6 helyisege nem alakithat6 ki. 

(5) Az ovezet tertileten legfeljebb 6000 m2 kereskedelmi celu brutt6 szinttertilet helyezheto 
el. 

(6) Kereskedelmi celu ipari jellegii csamokeptilet az ovezetek tertileten kizar6lag terepszint 
alatt helyezheto el, a terepszint felett a kereskedelmi celu eptiletet, eptiletreszt 
kozeptiletszeriien kell kialakitani. 
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(7) Az ovezet teriileten uj iizemanyagtolt6 allomas kizar6lag epiiletben, annak foldszintjen 
vagy pinceszintjen letesithet6. 

(8) Az epiilet legmagasabb pontja legfeljebb 30 meter lehet. 
(9) A homlokzatok tagolasa erdekeben azok egybeftigg6 hossza legfeljebb 60 meter lehet, 

ahol tagolasnak a kozel parhuzamos homlokzatsikok egymashoz kepest legalabb 3 meteres 
tavolsaga tekinthet6. 

(1 0) A letesithet6 legkisebb megengedett foldszinti szintmagassag 4,5 meter lehet. 

10. 1/X/1 epitesi ovezet 

11. § 

Az I/X/1 epitesi ovezet szabalyozasi ertekei a kovetkez6k: 
a) a beepites m6dja: zartsoru, 
b) az epitesi telek teriilete legalabb 5000 m2

, 

c) az epitesi telek beepitesi merteke a terszin felett legfeljebb 70%, 
d) az epitesi telek beepitesi merteke a terszin alatt legfeljebb 80%, 
e) az epitesi telken a szintteriileti mutat6 legfeljebb 2,0 m

2
/m

2
, 

f) az epitesi telken a zoldfeliilet merteke legalabb 20%, 
g) az epiilet epitmenymagassaga legalabb 6 meter, legfeljebb 22 meter. 

12. § 

(1) Az I/X/1 jelii epitesi ovezet teriileten els6sorban ellatasi, igazgatasi es irodai, valamint 
kiskereskedelmi funkci6ju epiiletek helyezhet6k el. 

(2) Az ovezet teriileten iizemanyagt5lt6 allomas nem letesithet6. 
(3) Az ovezet teriileten lakasok letesitese megengedett legfeljebb a letesithet6 brutt6 

szintteriilet 40%-an. 
(4) A f6utvonalak tengelyet61 szamitott 50 meteren beliillakas rendeltetesi egyseg huzamos 

tart6zkodasra szolgal6 helyisege nem alakithat6 ki. 
(5) Az epiilet legmagasabb pontja legfeljebb 25 meter lehet. 
(6) A kialakithat6 homlokzatok tagolasa erdekeben azok egybeftigg6 hossza legfeljebb 100 

meter, ahol tagolasnak a kozel parhuzamos homlokzatsikok egymashoz kepest legalabb 3 
meteres tavolsaga tekinthet6. 

(7) A letesithet6 legkisebb megengedett foldszinti szintmagassag 4,5 meter. 

III. fejezet 
Beepitesre nem szant teriiletek 

11. KL-KT jelii ovezet 

13.§ 

(1) A KL-KT-Xjelii ovezet kizar6lag kozlekedesi celu kozteriiletek, valamint nyomvonal 
jellegii jelent6s kozlekedesi epitmenyek elhelyezesere szolgal. 

(2) Az ovezet teriileten csak a rendeltetesenek megfelel6 
a) barmely teriiletfelhasznalasi egyseg teriileten elhelyezhet6 epitmeny, kozmiiepitmeny, 
b) kozut, palyatest, 
c) kozuti csom6pont, 
d) a gyalogosforgalom teriilete, 
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e) kerekparos kozlekedes teriilete, 
f) kozuti es gyalogos aluljaro, 
g) megallohely varakozo epitmenye, 
h) fasitott parkolo, valamint 
i) az a)-h) pontban meghatarozott letesitmeny zoldsavja, fasora es a zoldfeltiletek 

fenntartasara szolgalo egyeb epitmeny 
helyezheto el. 
(3) A kozlekedesi epitmeny utemezetten is megvalosithato. 

12. Keretovezetbe nem sorolt kozteriiletek 

14.§ 

(1) A keretovezetbe nem sorolt kozteriilet teriileten a kozteriileten elhelyezheto epitmeny 
(fasitott parkolo, tajekoztato- es informacios rendszer epitmenye, reklamhordozo) helyezheto 
el. 

(2) Az elhelyezheto epitmeny utemezetten is megvalosithatok. 

IV. Fejezet 
Zaro rendelkezesek 

15.§ 

Ez a rendelet a kihirdeteset koveto harmincadik napon lep hatalyba. 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 
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1. melléklet a …/2014. (……) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

 



INDOKOLAS 

A teleptilesfejlesztesi koncepci6r61, az integnilt teleptilesfejlesztesi strategiar61 es a 
teleptilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes teleptilesrendezesi sajatos jogintezmenyrol 
sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdese szerint a hatalybalepesekor mar 
elkesziilt, de meg el nem fogadott vagy egyeztetes alatt lev6, kertileti teleptilesrendezesi 
eszkozt az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. tOrveny 
2012. december 31-en hatalyos szabalyainak, es az orszagos teleptilesrendezesi es epitesi 
kovetelmenyekr61 sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-an hatalyos 
teleptilesrendezesi tartalmi kovetelmenyeinek es jelmagyarazatanak, valamint a Fovarosi 
Szabalyozasi Kerettervrol es a Budapesti v arosrendezesi es Epitesi Szabalyzatr61 sz616 
fovarosi kozgyiilesi rendeletnek megfeleloen 2014. junius 30-aig kell elfogadni. 

A rendelet megalkotasaval lehetoseg nyilik arra, hogy a jelenleg szabalyozatlan, keriileti 
szabalyozasi tervvel nem lefedett tertileten beliil az epitesi feltetelek minden telekre 
egysegesen vonatkozzanak, a szabalyozas normativva valjon. Hosszu tavon a teriilet kedvez6 
atalakulasa varhat6. 
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Ogyiratszam: 

Ogyintezo: 
Telefon: 
E-mail: 

2. mellriklet az eloterjeszteshez 

1014 JON 0 5, 

BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

EPiTESUGYI ES OROKSEGvEDELMI HIVATAL 

ALLAMI F6EPITESZ 

BPD/01 0/00091-3/2014 

Kovesi Gyorgy 
06-1/48569~4 

kovesi.gyorgy@bfkh.hu 

Targy: Bp X. kerUiet, Mazsa u. Pongracz ut, 
Pongracz koz, Kobanyai ut, Monori ut, 
Jegenye u. Bihari ut, Mazsa u, Koch u, 
Barabas utca altai hatarolt teriilet KVSZ 
m6dositas az Etv 9. § (6) bekezdes szerint 

Melleklet:-
Hiv. szam: K/21386/5/2014/XI 

" 

:::::!g;~:a~~~;.:::::::::~ ~:::::::~ hivatk~o~l' •.....•• 42A9848l2pl~·ii 
Polgarmesteri Hivatal Foepiteszi Csoport .:tl :;, I'Jl'l u 1•. · 

1102. Budapest, Szent Laszlo ter 29 ' .~: .... 
Ei6sz~~:·;:: . . . . . . . 

Tisztelt FOIIpitllsz Asszonyl i J&:~~/J {;A;'§. 
KOszOnettel vettem targyi Bp X. kerulet, Mazsa u. Pongracz ut, Pongracz kOz, KObanyai ut, Monori ut, 
Jegenye u. Bihari ut, Mazsa u, Koch u, Barabas utca altai hatarolt terulet KVSZ m6dosftassal 
kapcsolatos megkereseset, melyre hivatkozott szamu levele alapjan az epftett kOrnyezet alakitasar61 es 
vedelmerOI sz616 m6dositott 1997. evi LXXVIII. torveny (tovabbiakban: Etv.) 9. § (6) bekezdese alapjan 
az alabbi, zar6 szakmai velemenyt adorn. 

A megkOidott dokumentaci6val kapcsolatos eszreveteleim: 

Kerem rendelettervezetok preambulumaban a jogszabalyi hivatkozasok pontositasat: 
A rendelettervezet 2. § (4) bek~zdeset kerem javitani, abban a kertepiteszeti terv nem szerepeltethetO. 
A KDV Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi Felugyeloseg KTVF:37886-1/2011 szamu 
velemenyeben az epitesi munkakat megkezdeset reszletes talajmechanikai szakvelemeny kesziteshez 
kOtOtte. 

A tervezettel kapcsolatban tovabbi szakmai eszrevetelt nem teszek, de felhfvom a figyelmet arra, hogy a 
jogalkotasr61 sz616 2010. evi CXXX. torveny 2.§ (4) bekezdes b) pontja ertelmeben az Onkormanyzat 
Kepviselo-testolete altai alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egysegebe, ennel fogva az 
mas jogszaballyal nem lehet ellentetes, ezert jogszabalyon alapul6 velemeny, eszrevetel a 
j6vahagyaskor nem maradhat fenn. Amennyiben a megkuldott dokumentaci6ban az eszrevetelekre adott 
valaszok szerinti javitasok atvezetesre kerultek, ide ertve levelemben es az allamigazgatasi szervek 
fenntartott velemenyeben foglaltakat es a terv az Etv. 9.§ (6) bekezdeseben elofrt (legalabb egy 
h6napra, helyben szokasos m6don torteno) kifuggesztese is lezarult, valamint minden jogszabalyon 
alapul6 eszrevetel, kifogas kikuszObOiesre kerult, ugy a terv j6vahagyasanak nines akadalya. 

Targyi telepulesrendezesi eszkoz hatalybalepese legkorabban az elfogadast kOveto 30. napon tortenhet. 

1056 Budapest, Vaci u. 62-64. - 1364 Bp. Pf. 234. - Telefon: +36 (1) 4856945 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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Oldal: 2/2 

Az Etv. 9.§ (8) bekezdese ertelmeben az elfogadott telepOiesrendezesi tervet valamint a beerkezett 
velemenyeket es a figyelembe nem vetel indoklasat a polgarmesternek az elfogadast koveto 1 o 
munkanapon belul kozze kell tennie, es egyben meg kell kOidenie a velemenyezesben resztveve> 
allamigazgatasi szerveknek, valamint szakmai vizsgalat celjab61 az allamigazgatasi szervektOI (minden 
fazisban) beerkezett osszes eszrevetellel egyott az allami foepftesznek. 

A szakmai vizsgalathoz, a j6vahagyott terv egy hitelesftett papfr formatumu (kinyomtatott, minden 
oldalan hitelesftett, olvashat6 leptekO peldany) es egy kep formatumu CD adathordoz6n rogzftett 
peldanyat kerem, mely dokumentumok a szakmai vizsgalatot kovete>en az allami foepfteszi irattarba 
kerulnek. Tekintettel arra, hogy szakmai velemenyemet es a szakmai vizsgalatot is a foepfteszi irattarban 
leve> dokumentumok alapjan vegzem, kiemelten kerem, hogy a megkuldott dokumentumok hitelesfteset 
minden esetben tegyek meg. 

Budapest, 2014. junius 2. 

Tisztelettel: 

,:i~''} ;"VJ' ;,_. 

5'/f.i' .. rf))~: // -
·~ (·~/C'-:) 

&. -~rsli&gif\6csi Margit 
Ertesul: 1. cfmzett, · - 'rr~~(;> 
2. Budapest FC>varos Kormanyhivatala Torvenyessegi Felugyeleti FC>osztaly 
3. lrattar ·· 


