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Eloterjesztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 
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a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Keriileti V arosrendezesi es 
Epitesi Szabalyzatarol szolo 22/2013. (V. 22.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A keriiletiink fejleszteset az elmult evekben megalapoz6 tobb mint szaz, konibban kesziilt 
Keriileti Szaba.lyozasi Terv mellett kezdemenyeztem a keriilet teljes kozigazgatasi teriiletere 
vonatkoz6, iitemezetten, teriiletreszenkent kesziil6 es egyseges elvekre epiil6 Keriileti 
Varosrendezesi es Epitesi Szabalyzat (a tovabbiakban: KVSZ) elkesziteset osszhangban az 
epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. tOrvennyel (a 
tovabbiakban: Etv.). 

Ennek eredmenyekent a Kepviselo-testiilet megalkotta a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat Keriileti V arosrendezesi es Epitesi Szabalyzatar61 sz616 22/2013. (V. 22.) 
onkormanyzati rendeletet (a tovabbiakban: R.), amely meghatarozta a KVSZ alapstrukturajat es 
az elso teriiletresz (Hungaria krt. - Kerepesi ut - Pongrac ut - Horog utca - Kobanyai ut altai 
hatarolt teriilet) reszletes szabalyozasat. A masodik teriiletreszre vonatkoz6 szabalyokat a 
Kepviselo-testiilet a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Keriileti 
Varosrendezesi es Epitesi Szabalyzatar61 sz616 22/2013. (V. 22.) onkormanyzati rendelet 
m6dositasar61 sz616 24/2013. (VII. 2) onkormanyzati rendeletevel alkotta meg a Richter Gedeon 
Nyrt. Uzemi teriiletere (Ormeny utca- Cserkesz utca- Alker utca- Gyomroi ut- Noszlopy utca 
- Vaspalya utca- Gyomroi ut altai hatarolt teriiletre ). 

A KVSZ jelen m6dositasakent tovabbi hat teriiletegyseg szabalyozasanak elokesziteset, 
egyezteteset vegeztiik el a kovetkezo - terkepen is szemleltetett- teriiletekre vonatkoz6an: 

I. Koer utca- Der utca- Szaraz utca- Noszlopy utca- Gyomroi ut- Alker utca- Cserkesz utca 
altai hatarolt teriilet, 

II. Korosi Csoma Sandor ut- Jaszberenyi ut- Magl6di ut- Sibrik Miklos ut- Madi utca
Teglaveto utca- Der utca- Harmat utca altai hatarolt teriilet, 

III. Kerepesi ut- Pilisi utca- 40907/7 telek EK-i hatara- Rakos patak vonala- Erdoteriilet Ny-i 
hatara- Pesti hatarut - Sarga r6zsa utca altai hatarolt teriilet, 

IV. Kobanyai ut- Szallas koz- Horog utca (38365/2) helyrajzi szamu szakasza- Teherkocsi 
utca - 38303/37 helyrajzi szamu telek - Koer utca - Barabas utca - (38403/6) kozteriilet -
(38403/7) kozteriilet- Bihari utca- Jegenye utca- Monori utca altai hatarolt teriilet, 

v. E-D metr6vonal- keriilethatar (Liszt Ferenc Nemzetkozi repiiloterre vezeto ut) altai hatarolt 
teriilet, 

VI. Akna utca- Granatos utca - Tama utca - Jaszberenyi ut - Kozma utca - Ujhegyi ut -
Magl6di ut altai hatarolt teriilet. 



f':~*.)J a KVSZ j6vahagyand6 szabayoz~ uteme 

Az uj terliletek reszletes szabalyainak rnegalkotasa rnellett a KVSZ-rn6dosftas tartalrnazza a 
Richter Gedeon Nyrt. Uzerni terliletere elfogadott szabalyozasi terv kisrnerteku valtoztatasat az 
epftesi hely pontositasara vonatkoz6an, valarnint az els6 terliletreszt erint6en a F6varosi 
Kozgyiiles dontesenek rajzi atvezeteset. A F6varosi Kozgyiiles - kezdernenyezesunkre - a 
Salg6tarjani ut - Zach utca - MA v vasutvonal - Hungaria korut altai hatarolt teruletre 
rnegalkotta a F6varosi Szabalyozasi Kerettervr61 sz616 46/1998. (X.15.) F6v. Kgy. rendelet 
rn6dositasarr61 sz616 67/2013. (IX. 18.) onkorrnanyzati rendeletet. A rn6dositas lenyege, hogy a 
teruleten elhelyezked6 MAV-lak6telep deli reszet erint6 vasutfejlesztes szarnara szukseges 
helybiztositas tOrlesre kerult, rnivel a tervezett vasutfejlesztes a MA V rneglev6 uzerni teruleten 
bellil vegrehajthat6, azaz a vaganyhal6zat kiepitesehez nern szukseges a lak6teruleten jelOlt 
vasutfejlesztes teruletbiztositasa. 

II. Hatasvizsgalat 

Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkorrnanyzat - annak erdekeben, hogy rniikodeset a 
telepulesrendezes terlileten is jogszerii keretek kozOtt folytathassa - rnegallapodast kotOtt a 
F6varosi Onkorrnanyzattal. A Budapest F6varos Onkorrnanyzata es Budapest F6varos X. kerulet 
K6banyai Onkorrnanyzat kozotti, a Keruleti v arosrendezesi es Epitesi Szabalyzat kisebb 
teruletegysegekre t0rten6 rnegallapitasar61 sz616 rnegallapodas 2012. augusztus 7-en kerult 
alairasra. Ezzellehet6ve valt- osszhangban az Etv.-vel- a kerulet teljes kozigazgatasi teruletere 
vonatkoz6, uternezetten, teruletreszenkent keszlil6 es egyseges elvekre epU16 KVSZ elkeszitese. 

Jelen rn6dositas az elfogadott KVSZ-szel es a rnagasabb szintii tervekkel osszhangban allapitja 
meg a helyi epitesi kovetelrnenyeket, jogokat es kotelezettsegeket, a taj, az epitett es a terrneszeti 
komyezet, valarnint a komyezeti elernek vedelrnevel kapcsolatos terulethasznalati 
korlatozasokkal, tovabba az egyes teruletek felhasznalasaval, az azokon val6 epites rendjevel es 
intenzitasaval kapcsolatos el6irasokat. 
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Az epitesiigyi jogszabalyok 2013. januar 1-jet kovetoen lenyegesen megvaltoztak. A 
telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepiilesfejlesztesi strategiar61 es a telepiiles
rendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepiilesrendezesi sajatos jogintezmenyrol sz616 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdese 
ertelmeben a kormanyrendelet hatalybalepesekor mar elkesziilt, de meg el nem fogadott, vagy az 
egyeztetes alatt levo keriileti telepiilesrendezesi eszkoz elfogadasar61 2014. junius 30-aig 
gondoskodni kell. 

A telepiilesrendezesi eszkoz m6dositasanak velemenyeztetese a Korm. rendelet eloirasainak 
alkalmazasaval tOrtent. A Korm. rendelet 38. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a 
velemenyezesi eljaras soran az eljarasban resztvevoknek a kifogast emelo velemenyiiket 
jogszabalyi hivatkozassal vagy szakmai indokolassal kellett igazolniuk. Az allamigazgatasi 
szervek reszere a velemenyezesi eljaras soran adott eszreveteleik megvalaszolasra keriiltek. A 
fennmaradt eltero velemenyek tisztazasa erdekeben egyezteto targyalas osszehivasara keriilt sor 
a Korm. rendelet 39. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan, melynek eredmenyekent nem maradt 
fenn tovabbi eltero velemeny egyik teriiletegysegre vonatkoz6 terv eseten sem. 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat a telepiilesfejlesztessel es 
telepiilesrendezessel osszefiiggo eljarasaiban a partnersegi egyeztetes szabalyait a 
telepiilesfejlesztessel es telepiilesrendezessel osszefiiggo partnersegi egyeztetes szabalyainak 
megallapitasar61 sz616 326/2013. (VI. 27.) KOKT hatarozattal allapitotta meg. A Keriileti 
V arosrendezesi es Epitesi Szabalyzat m6dositasanak tervezete a partnersegi egyeztetes 
szabalyainak megfelel6en keriilt kozzetetelre, melynek soran a lakossag, az erdekkepviseleti 
szervek, a civil es gazdalkod6 szervezetek, vallasi kozossegek a tervezettel kapcsolatosan 
javaslatokat, eszreveteleket tehettek, velemenyt nyilvanithattak. A partnersegi egyeztetes soran 
erkezett eszrevetelek megvalaszolasra keriiltek. 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet 3. melleklet 3. pont 
3.24. alpontja ertelmeben a Polgarmester dontOtt a telepiilesrendezesi terv m6dositasa 
velemenyezeset kovet6en beerkezett velemenyek elfogadasar61 vagy el nem fogadasar61, illetve 
a velemeny, eszrevetel el nem fogadasa eseten a dontest indokolassal latta el. A 
telepiilesrendezesi terv m6dositasa tervezeteinek velemenyezesi szakaszaban tovabbi eltero 
velemeny nem maradt fenn. 

Budapest Fovaros Kormanyhivatala Epitesiigyi Hivatal Allami F6epiteszenek zar6 szakmai 
velemenyet a Korm. Rendelet 40. § (1) bekezdesenek megfeleloen kertiik meg, az egyes 
teriiletegysegekre vonatkoz6 velemenyek az eloterjesztes mellekletei. 

Az Allami Foepitesz a zar6 szakmai velemenyeben az I. es a II. teriiletre vonatkoz6 m6dositas 
tervezetevel kapcsolatosan tovabbi szakmai eszrevetelt nem tett. A III.-VI. teriiletekre vonatkoz6 
m6dositasok tervezetevel kapcsolatosan jogszabalyon alapul6 eszrevetele nem volt, a szakmai 
eszreveteleben jelzettek a 9. mellekletben megvalaszolasra keriiltek. A Richter Gedeon Nyrt. 
Dzemi teruletere vonatkoz6 m6dositassal kapcsolatos zar6 szakmai velemeny meg nem erkezett 
meg. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A rendelettervezet a magasabb szintii tervekkel osszhangban allapitja meg a helyi epitesi 
kovetelmenyeket, jogokat es kotelezettsegeket, a taj, az epftett es a termeszeti komyezet, 
valamint a komyezeti elemek vedelmevel kapcsolatos teriilethasznalati korlatozasokkal, tovabba 
az egyes teriiletek felhasznalasaval, az azokon val6 epites rendjevel es intenzitasaval kapcsolatos 
el6irasokat. A keriilet teljes kozigazgatasi teriiletere elkesziilt altalanos szabalyozassal - a 
tOmbokre egyenkent kesziilo keriileti szabalyozasi tervek metodikajaval ellentetben - lehet6ve 
valik a varosrendezesi, kozlekedesi osszefiiggesek komplex kezelese, az atfog6 problemak 
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kedvezobb, hatekonyabb megoldasa, valamint a keriilet lak6i es a keriiletben epitok szamara 
j ogbiztonsagot jelent az egyseges epitesjogi szabalyozas. 

A Korm. rendelet 46. § (3) bekezdese szerint a hatalybalepesekor mar elkeszult, de meg el nem 
fogadott vagy egyeztetes alatt levo, keriileti telepiilesrendezesi eszkoz elfogadasar61 az epitett 
komyezet alakitasar6I es vedelmerol sz6I6 1997. evi LXXVIII. tOrveny 2012. december 31-en 
hatalyos szabalyainak, es az orszagos telepiilesrendezesi es epitesi koveteimenyekr61 sz616 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-an hatalyos telepiilesrendezesi tartalmi 
kovetelmenyeinek es jelmagyarazatanak, vaiamint a F6varosi Szabalyozasi Kerettervr61 es a 
Budapesti V arosrendezesi es Epitesi Szabalyzatr61 sz616 fovarosi kozgyiilesi rendeletnek 
megfeiei6en 2014. jlinius 30-aig gondoskodni kell. 

A rendelettervezet 33. §-a, valamint 12. melieklete altai meghatarozott, az Akna utca- Granatos 
utca- Tama utca- Jaszberenyi lit- Kozma utca- Ujhegyi lit- Magl6di lit altai hatarolt teriiietre 
vonatkoz6 szabaiyozasi terv erinti a F6varos Kozteriilet-fenntart6 Zrt. KEOP-1.1.1/B610-11-
2013-002 azonosit6 szamli, ,A F6varosi hulladekgazdalkodasi rendszer komyezetbarat 
technoi6giainak bovitese, a hulladek-feidoigozas es lijrahasznositas aranyanak novelese" 
projektjet. A Projekt Budapest F6varos Onkormanyzata es az FKF Zrt. kozos vallaikozasa, 
amelyet a 190/2013. (VI. 7.) Kormanyrendeiet nemzetgazdasagi szempontb6I kiemelt 
jelentosegii uggye nyilvanitott. A projekt kereteben - annak FKF Zrt. altai finanszirozott 
onreszekent - Ietesiil az Ujhegyi lit 52. szam (hrsz. 42513/3) alatti ingatianon, a Buntetes
vegrehajtas egyik gazdaikod6 szervezetenek, a BUF A Kft-nek a telepheiyen egy hulladek
valogat6mii. 

A rendeiettervezet- szamos egyeb teiepiilesrendezesi kerdesen kiviil- a hulladekhasznositassal 
fogiaikoz6 teiepheiyeken vegezhet6 tevekenyseg volumenenek szabalyozasavai is fogialkozik. A 
tervben ovezetiieg Iehataroiasra keriiltek azon teriiletek, ahoi hulladekhasznositassal kapcsoiatos 
tevekenyseg vegezhet6 (M-X/SZ-17). Ezen ovezetbe azon ingatianok kerultek, ahol jeienieg is 
folyik iiyen tevekenyseg, illetve ezek b6vitese varhat6, tovabba azon teriiietresz, ameiy a 
Granatos utca, Venyige utca osszekoteset kepez6 beis6 feltar6 litr6I kiszoigalhat6. 

A szabaiyozasi javasiatokban megfogaimazottak ervenyesitesevei a hulladekgazdaikodas 
rendezettebb keretek kozott tOrtenhet, vaiamint a tOmbbels6ben tOrteno tervezett feltar6 utak 
hasznalatanak megkoveteiese Iehet6ve teszi, hogy a hulladekszallitasi tevekenyseg a teriiietet 
hatarol6 utakr61, kiilonosen a Magi6di, a Sirkert es a Kozma utcar61 nagyobb reszt elterel6djon, 
es csokkentse a szomszedos lak6 es egyeb teriiietek amligy is jeientos komyezetterheieset. 

Mindaddig, amig az lij terv rendelkezesei nem Iepnek hatalyba, a hataiyos KVSZ ei6irasainak es 
a magasabb szintii jogszabalyoknak megfelei6en vegezhet6 egy adott tevekenyseg a teriileten. 
Az elfogadas ei6tt al16 teiepiilesrendezesi terv tervezete az erintett teiepheiyen szakmai indokok 
aiapjan nem teszi lehetove a hulladekgazdaikodasi tevekenyseg engedeiyezeset, a korabban 
megszerzett engedelyek ervenyet azonban nem erinti a terv eifogadasa. 

Amennyiben a hatalyos terv el6irasainak megfeiel6en a beruhazas megvai6sui, es a 
hulladekvalogatasi tevekenyseg komyezetet nem zavar6 uzemelteteset hatasvizsgalatok 
igazoijak, akkor javasoiom, hogy a KVSZ vonatkoz6 rendelkezese feiiilvizsgalatra keriiijon a 
F6varosi Onkormanyzat kezdemenyezese aiapjan. 
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IV. Dontesi javaslat 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
Keriileti Varosrendezesi es Epitesi Szabalyzatar61 sz616 22/2013. (V. 22.) onkormanyzati 
rendelet m6dositasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet. 

2. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 2. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014.jtinius, {~-'. 
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1. melleklet az e!Oterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

... /2014. ( ........ ) onkormanyzati rendelete 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Keriileti Varosrendezesi es 
Epitesi Szabalyzatarol sz616 22/2013. (V. 22.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete az epitett 
komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. tOrveny 62. § (6) bekezdes 6. 
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. 
evi CLXXXIX. tOrveny 23. § (5) bekezdes 6. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva 
a kovetkezoket rendeli el: 

1. § 

(1) A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Keriileti Varosrendezesi es 
Epitesi Szabalyzatar61 sz616 22/2013. (V. 22.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: R.) 2. 
§-a a kovetkezo 3a. ponttal egesziil ki: 

,3a. kozteriilet-szabalyozassal erintett epitmeny: olyan epitmeny, amelynek az elbontasa a 
szabalyozas vegrehajtasat megelozoen sztikseges;". 

(2) Az R. 2. §-a a kovetkezo 4a. ponttal egesztil ki: 

,4a. meghatarozott elteresekkel szabalyozott epitesi vonal: olyan epitesi vonal, amelyen a 
szabalyozasi tervben meghatarozott mertekben epiilethomlokzatnak kell allnia.". 

2. § 

Az R. 4. § (1) bekezdes e) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

{(1) Telektomb belso feltarasara, annak kidolgozasara maganut alakithat6 ki az alabbiak 
szerint:} 

,e) a maganut telkenek minimalis szelessege eltero ovezeti eloiras hianyaban 
ea) kiszolgal6 lit eseten 12 meter, 
eb) gyalogut es kerekparut eseten 4 meter;". 

3. § 

Az R. 12. § (3) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(3) Epiilet kozteriiletr61 lathat6 homlokzatan vezetek (kabel, cs6vezetek) nem vezethet6 a 
falsikon kivtil.". 



4. § 

Az R. 13. § (2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(2) Ujonnan kialakitand6 koztertileten, amennyiben az egyes resztertiletekre vonatkoz6 
egyedi el6inisok maskent nem rendelkeznek - a kizar6lag gyalogos kozlekedesre szolgal6 
utca kivetelevel - ketoldali fasort kell telepiteni. Meglev6 koztertilet b6vitese vagy atepitese 
soran is igy kell eljami, amennyiben ezt a fizikai adottsagok lehet6ve teszik.". 

5. § 

(1) Az R. 19. § (5) es (6) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(5) A teleknek a szabalyozasi terven ,megtartand6 novenyallomany" jelOlessel ellatott 
reszen epiiletet elhelyezni nem lehet, az egyeb epitmeny illetve burkolat legfeljebb a jelOlt 
tertilet 15%-at foglalhatj a el. A tertileten a faallomany megtartasa erdekeben a fakivagas 
kizar6lag elet- es vagyonvedelmi, valamint noveny-egeszsegugyi okb61 tOrtenhet. A fap6tlas 
50%-at a jelOlt teriileten beliil szukseges elvegezni. 

(6) A szabalyozasi terven ,kozteriilet zoldfelUletkent fenntartand6 resze" jelOlessel ellatott 
tertileten- a KL-KT-X ovezet, valamint az azzal hataros telek kivetelevel- jatsz6kert, illetve 
pihen6kert alakithat6 ki.". 

(2) Az R. 19. §-a a kovetkez6 (8)-(11) bekezdessel egesziil ki: 

,(8) A telepUleskep-vedelmi jelent6segii fa t5rzset61 szamitott 10 meteren belUl uj epitmeny 
- ut-, illetve terburkolat kivetelevel - nem letesithet6, es ezen a tertileten belUl 0,5 metemel 
melyebben a talaj nem bolygathat6. 

(9) A szabalyozasi terven ,telepUleskep-vedelmi jelentosegii kert" jelOlessel ellatott telken 
jelOlt megtartand6 fa lombkoronajanak terepszinti vetiileten belUl uj epitmeny - ut-, illetve 
terburkolat kivetelevel- nem letesithet6. 

(1 0) A szabalyozasi terven ,kialakitand6 fasitott vedotertilet" jelOlessel ellatott tertileten 
telen is takar6 lomb- es tiilevelii orokzoldeket is tartalmaz6 haromszintes novenyallomanyt 
kell telepiteni. E tertileten az epitmenyek kozul az epulethez kapcsol6d6, legfeljebb 1,5 meter 
szeles jarda, gepkocsi-behajt6, tamfal es terepszint alatti miitargyak helyezhetok el. 

(11) A szabalyozasi terven sporttertiletkent fenntartand6 teriilet jelOlessel ellatott tertileten 
helyezhet6 el sportkert. A tertiletenjatsz6kert letesitese is megengedett.". 

6. § 

Az R. 36. §-a helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,36.§ 

A tavlatban fejlesztesre kijelOlt (MG-MF keretOvezetii) teriilet beepitesre szant tertiletbe 
val6 sorolasa, valamint a szabalyozasi terven ,telepiilesrendezesi szerzodes" jelOles 
elhelyezese eseten a beepites felteteleit az egyes nSsztertiletekre vonatkoz6 egyedi eloirasok 
hatarozzak meg. Az erintett telekre vagy telepulesrendezesi szempontb61 osszetartoz6 telkek 
csoportjara vonatkoz6an rogzitett feltetelekre telepiilesrendezesi szerz6des kotheto kiilonosen 

a) a kozlekedesi- es kozmiiinfrastruktura-fejlesztes, illetve az elhelyezesehez szukseges 
tertilet biztositasar61, 
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b) az oktatasi-nevelesi, valamint a szocialis es egeszsegligyi ellatast biztosito 

kozintezmenyi hatter kialakitasarol, 
c) a zoldteriiletek biztositasarol, illetve fejleszteser61, valamint 
d) a kozterulet rendezeser61." 

7. § 

Az R. 37. §-a a kovetkez6 (Sa) bekezdessel egeszul ki: 

,(Sa) Abban az esetben, ha az epitesi ovezetben a kialakult allapotra valo tekintettel a 
beepitesi mod nem keriilt meghatarozasra, a beepites feltetelei az alabbiak: 

a) a 14 metemel szelesebb telken uj epuletet szabadon allo beepitesi mod szerint kell 

elhelyezni, 
b) 14 metert nem meghalado telekszelesseg eseten uj eptilet oldalhataron allo beepitesi 

mod szerint is elhelyezhet6, ebben az esetben az epitesi hely amellett a telekhatar mellett 
van, arnely iranyaba a nagyobb telepitesi tavolsag biztosithato, 

c) meglev6 eptiletet b6viteni a kialakult beepitesi modhoz tartozo epitesi helyen beltil 

lehet, 
d) oldalhataron allo beepitesi mod szerint kialakult beepites eseten a szomszedos telek 

menti 3 meteres teleksavban az eptilet vizszintes iranyba csak akkor b6vithet6, ha a 
szukseges telepitesi tavolsag biztositott, 

e) ha a telekrneret meghaladja az epitesi ovezetben meghatarozott legkisebb meretet, az 
ikres beepites feltetelei szerint megvalosult epulet eseten a telek - az L4 jelu epitesi 
ovezetek kivetelevel - utolag megoszthato, ebben az esetben az ujonnan kialakithato 
legkisebb telekrneret az epitesi ovezetben meghatarozott ertek fele, 

f) ha meglev6 beepites eseten a telken beltil egyik szomszedos telekhatar menten sem 
biztositott a 3 meter szeles oldalkert, a telek - a telepitesi tavolsag betartasa mellett -
zartsoru beepitesi mod szerint epithet6 be, az eptilet hatsokert iranyaba t5rten6 b6vitese 
eseten mindket telekhatar menten 3 meter szeles oldalkert biztositando.". 

8. § 

Az R. 38. § (4) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(4) Az L2-X/Z-01 es L2-X/Z-02 jelu epitesi ovezet zartsoru beepitesi mod szerint beepitett 

vagy beepithet6 teriilet.". 

9. § 

(1) Az R. 40. § (S) bekezdes a) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

[(5) Az L3 keretOvezet az alabbi epitesi ovezetekre tagol6dik:} 

,a) az L3-X/SZ-01, L3-X/SZ-02, L3-X/SZ-03, L3-X/SZ-04, L3-X/SZ-OS es L3-X/SZ-06 
jelu epitesi ovezetek szabadon allo beepitesi mod szerint beepitett vagy beepithet6 teriiletek,". 

(2) Az R. 40. § (S) bekezdese a kovetkez6 c) es d) ponttal egeszul ki: 

,c) az L3-X/K-01 jelu epitesi ovezet a lakoteriiletjellemz6en kialakult resze, 
d) az L3-X-01 jelu epitesi ovezetben a kialakult allapotra tekintettel a beepitesi mod nem 

keriilt meghatarozasra.". 
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10.§ 

Az R. a 36. alcimet megel6z6en a kovetkezo 40/ A. §-sal egeszlil ki: 

,40/A. § 

,(1) Az L3-X/SZ-02 epitesi ovezetben kizar6lag lak6eplilet, valamint az azt kiszolgal6 egy 
darab, tobb beallasi lehetosegu jarmutarol6 eplilet helyezheto el. 

(2) Az L3-X-01 jelu epitesi ovezet tertileten 2000 m2-nel nagyobb telek eseten minden 
teljes 1000 m2 telektertilet utan helyezheto el egy fo rendeltetesii epi.ilet.". 

11. § 

(1) Az R. 41. § (4) es (5) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,( 4) Az L4 jelii lak6tertileten az onall6 rendeltetesi egysegek szamat az alabbiak szerint kell 
meghatarozni: 

a) a 400 es 450 m2 legkisebb telekmeretii epitesi ovezetek tertileten legfeljebb egy 
onall6 rendeltetesi egyseg letesitheto, 

b) a 800m2 legkisebb telekmeretu epitesi ovezetek eseteben a brutt6 szinttertilet 125-tel 
val6 osztasab61 ad6d6 lefele kerekitett egesz szamu rendeltetesi egyseg epitheto, de nem 
haladhatja meg a negy rendeltetesi egyseget, 

c) az 1200 m2 legkisebb telekmeretii epitesi ovezetek eseteben a brutt6 szintterUlet 125-
tel val6 osztasab61 ad6d6 lefele kerekitett egesz szamu rendeltetesi egyseg epftheto, de nem 
haladhatja meg a hat rendeltetesi egyseget, 

d) a 4000 m2 -nel nagyobb legkisebb telekmeretu epftesi ovezetek eseteben epi.iletenkent 
legfeljebb hat rendeltetesi egyseg letesftheto. 
(5) Amennyiben az epitesi ovezet eloirasa nem zarja ki, telkenkent egy jarmutarol6 epi.ilet 

helyezheto el abban az esetben, ha a telken fo rendeltetesi egysegkent mar meglevo 
lakoeplilet talalhat6.". 

(2) Az R. 41. § (7) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

,(7) Az L4 keret5vezet az alabbi epitesi ovezetekre tagol6dik: 
a) az L4-X/SZ-01, L4-X/SZ-02, L4-X/SZ-03, L4-X/SZ-06, L4-X/SZ-08 es az L4-

X/SZ-09 jelu epitesi ovezetek szabadon all6 beepitesi mod szerint beepitett vagy beepitheto 
tertiletek, 

b) az L4-X/SZ-04 es L4-X/SZ-07 jelU epitesi ovezetek apr6telkes, szabadon al16 
beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepitheto tertiletek, 

c) az L4-X/SZ-05 jelii epitesi ovezet kialakult, szabadon all6 beepitesi m6d szerint 
beepitett vagy beepitheto tertilet, 

d) az L4-X/SZ-AI-Ol jelii epitesi ovezet alapintezmenyek elhelyezesere szolgal6, 
szabadon all6 beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepitheto tertilet. 

e) az L4-X/SZ-RK-Ol jelii epftesi ovezet rekreaci6s es sporttevekenyseg celjara 
szolgal6, szabadon all6 beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepftheto tertilet. 

f) az L4-X/IKR-01 jelii epitesi ovezet ikres beepitesi m6d szerint beepitett vagy 
beepitheto tertilet, 

g) az L4-X/IKR-02 es L4-X/IKR-03 jelu epitesi ovezet apr6telkes, ikres beepitesi m6d 
szerint beepitett vagy beepitheto tertilet, 

h) az L4-X/0-01 jelu epitesi ovezet oldalhataron al16 beepitesi m6d szerint beepitett 
vagy beepitheto tertilet, 
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i) az L4-X/Z-01, L4-X/Z-02, L4-X/Z-04, L4-X/Z-07 es L4-X/Z-08 jelu epitesi 
ovezetek zartsoru beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepithet6 teriiletek, 

j) az L4-X/Z-03, L4-X/Z-05 es L4-X/Z-06 jelu epitesi ovezetek apr6telkes, zartsoru 
beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepithet6 teriiletek, 

k) az L4-X-01 es L4-X-02 jelu epitesi ovezetek a lak6teriiletjellemz6en kialakult resze, 
l) az L4-X-03 jelu epitesi ovezet kialakult, apr6telkes teriilet, 
m) az L4-X/K-01 jelu epitesi ovezet a lak6teriilet kialakult beepitesi m6du resze.". 

12.§ 

(1) Az R. 42. § (5) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(5) Az L4-X/Z-01, L4-X/Z-02 es L4-X/Z-03 jelu epitesi ovezetekben 
a) az epitesi hely a telek kozteriileti hatarvonalaval parhuzamosan legfeljebb 16 meter 

mely lehet, ezt kovet6en az epitesi hely a telekhossz 50%-aig az oldalkertre vonatkoz6 
szabalyok szerint meghatarozott, 

b) a meglev6 epiilet melle tuzfalcsatlakozassal epiil6 uj epiilet csatlakoz6 
parkanymagassaga legfeljebb 2 meterrel terhet el a meglev6 parkany magassagat61.". 

(2) Az R. 42. §-a a kovetkez6 (9)-(12) bekezdessel egesziil ki: 

,(9) Az L4-X/Z-04, L4-X/Z-05 es L4-X/Z-06 epitesi ovezetekben a kereskedelmi celu 
brutt6 szintteriilet telkenkent legfeljebb 200 m2 lehet. 

(10) Az L4-X/Z-05 epitesi ovezet teriileten onall6 gepjarmutarol6 nem letesithet6. 
(11) Az L4-X/Z-07 jelu epitesi ovezet teriileten telkenkent egy onall6 rendeltetesi egyseg 

alakithat6 ki. 
(12) Az L4-X-01, L4-X-02 es L4-X-03 jelu epitesi ovezetekben a kereskedelmi celu brutt6 

szintteriilet telkenkent legfeljebb 200m2 lehet.". 

13.§ 

Az R. 43. § (4) bekezdes a) es b) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

[(4) Az L7 keretbvezet az alabbi epitesi ovezetekre tagol6dik:] 

,a) az L7-XIK-01, L7-X/K-02, L7-X/K-03, L7-X/K-04, L7-X/K-05 es L7-X/K-06 jelu 
epitesi ovezetek kialakult beepitesi parameterekkel rendelkez6 beepitett vagy beepithet6 
teriiletek, 

b) az L7-X/SZ-01, L7-X/SZ-02, L7-X/SZ-03 es L7-X/SZ-04 jelu epitesi ovezetek szabadon 
all6 beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepithet6 teriiletek,". 

14.§ 

(1) Az R. 48. § (4) bekezdes c) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,c) az el6kert merete 
ca) a Zach utca fel61 5 meter, 
cb) a H6s utca es a Kerepesi ut fel6110 meter, 
cc) a Pilisi utca es a Pesti Gabor utca fel6llegalabb 5 meter,". 
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(2) Az R. 48. §-a a kovetkez6 (6a)-(6d) bekezdessel egeszUl ki: 

,(6a) Az 1-X/SZ-07 epitesi ovezetben 
a) parkol6haz es uzemanyagt0lt6 allomas nem helyezhet6 el, 
b) a kereskedelmi celu brutt6 szintterUlet telkenkent nem haladhatja meg az 4000 m

2 
-t, 

c) a szabalyozasi terven jelOlt kozhasznalat celjara atadott teruletek kialakitasa eseten
a megval6sulas erdekeben - az epitesi ovezetben meghatarozott beepitesi mertek 1 0%-kal 
novelhet6, a kozhasznalat celjara atadott terulet 60%-an zOldfelUlet kialakitasa kOtelez6, 
valamint a teruletet keritessel, terhatarol6 szerkezettel korulepiteni nem lehet. 
(6b) Az 1-X/SZ-08 epitesi ovezetben kizar6lag oktatasi, illetve kulturalis epUlet, tovabba 

egeszsegugyi es sportepitmeny helyezhet6 el. 
(6c) Az 1-X/SZ-13 epitesi ovezetben 

a) legfeljebb 2000 m2 brutt6 szintteruletu onall6 kiskereskedelmi letesitmeny, 
kozintezmeny, szallashely-szolgaltat6, egyeb kozossegi sz6rakoztat6, igazgatasi es 
irodaepUlet, valamint a szolgaltatas es vendeglatas epUlete helyezhet6 el, 

b) lakas nem letesithet6. 
(6d) Az 1-X/SZ-14 es az 1-X/SZ-15 jelU epitesi ovezetek teruleten lakas nem letesithet6.". 

(3) Az R. 48. §-a a kovetkez6 (7a) bekezdessel egeszUl ki: 

,(7a) Az 1-X/SZ-L-02 epitesi ovezetben 
a) az elokertben a szintbeli parkolas nem megengedett, 
b) kereskedelem, szolgaltatas, vendeglatas onall6 rendeltetesi egysegenkent legfeljebb 

brutt6 500 m2 alapterulettellehetseges, 
c) a foldszinti belmagassag legalabb 4 meter, 
d) az emeleti szinteken a lak6funkci6 megengedett, 
e) a szabalyozasi tervlapon szerepl6 meghatarozott elteressel szabalyozott epitesi 

vonalon a tervezett epUlet vonal fele es6 homlokzatanak legalabb 50%-a all.". 

( 4) Az R. 48. §-a a kovetkez6 (9)-(11) bekezdessel egeszUl ki: 

,(9) Az 1-X/Z-05 epitesi ovezetben 
a) kizar6lag kereskedelmi, szolgaltat6, vendeglat6 epUlet, nem zavar6 hatasu egyeb 

gazdasagi epitmeny, valamint irodahaz helyezhet6 el, 
b) lakas nem letesithet6, 
c) az elokert merete 0 meter, 
d) a szabalyozasi terven abrazolt, meghatarozott elteresekkel szab:ilyozott epitesi vonal 

hosszanak legalabb 60%-an epUlethomlokzatnak kell allnia, az epitesi vonal legfeljebb 
40%-an az epUlet homlokzata legfeljebb 5 meterrel a telek belseje fele hatrahuzhat6. 
(10) Az 1-X/Z-06 jelu lak6funkci6val vegyes, zartsoru beepitesi mod szerint beepitett vagy 

beepithet6 epitesi ovezetben 
a) sportepitmeny, uzemanyagtolt6 es parkol6haz nem Ietesithet6, 
b) az elokert merete 0 meter. 

(11) Az 1-X/SZ-16 epitesi ovezet kizar6lag buntetes-vegrehajtasi intezmeny es az azt 
kiszolgal6 fenntartasi letesitmeny elhelyezesere szolgal, az epitesi ovezetben 

a) az el6kert merete 5 meter, 
b) az oldalkert merete 7,5 meter a letesitmeny 6rzeset szolgal6 epitmeny kivetelevel, 

amely oldalkertben is elhelyezhet6.". 
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15.§ 

(1) Az R. 49. § (7) es (8) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(7) Az IZ keretOvezetben az IZ-X/SZ-01, IZ-X/SZ-02, IZ-X/SZ-03 es IZ-X/SZ-04 jelii 
epitesi ovezetek szabadon all6 beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepithet6 teriiletek. 

(8) Az IZ-X/SZ-01 es IZ-X/SZ-03 epitesi ovezetekben sportletesitmeny, valamint az azt 
kiszolgal6 vendeglat6, szallashely-szolgaltat6 es irodaepiilet helyezhet6 el.". 

(2) Az R. 49. §-a a kovetkez6 (8a) es (8b) bekezdessel egesziil ki: 

,(8a) Az IZ-X/SZ-04 epitesi ovezetben lak6epi.ilet nem helyezhet6 el. 
(8b) Az IZ-X/SZ-05 epitesi ovezetben 

a) kizar6lag igazgatasi es irodaepi.ilet, sportepitmeny, valamint az azokat kiszolgal6 
vendeglat6, illetve szallashely-szolgaltat6 epi.ilet helyezhet6 el, 

b) az elokert merete meglev6 epiilet atalakitasa, felujitasa, illetve magassagi bovitese 
eseten a kialakult allapot, egyebkent 5 meter, 

c) az oldalkert merete 7,5 meter, 
d) a hats6kert merete 7,5 meter.". 

16.§ 

(1) Az R. 51.§ (5) bekezdes a) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

{(5) Az M keretovezet az alabbi epitesi ovezetekre tagol6dik:} 

,a) az M-X/SZ-01, M-X/SZ-02, M-X/SZ-03, M-X/SZ-04, M-X/SZ-05, M-X/SZ-07, M
X/SZ-08, M-X/SZ-09, M-X/SZ-10, M-X/SZ-11, M-X/SZ-12, M-X/SZ-13, M-X/SZ- 14, M
X/SZ-15, M-X/SZ-16, M-X/SZ-17 es M-X/SZ-18 jelii epitesi ovezetek szabadon all6 
beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepithet6 teriiletek,". 

(2) Az R. 51.§ (5) bekezdes c) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

[(5) Az M keretovezet az alabbi epitesi ovezetekre tagol6dik:] 

,c) az M-X/SZ-I-01 es M-X/SZ-I-02 jelii epitesi ovezet intezmenydominans, szabadon all6 
beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepithet6 teriilet,". 

(3) Az R. 51.§ (5) bekezdes e) pontja helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

[(5) Az M keretovezet az alabbi epitesi ovezetekre tagol6dik:] 

,e) az M-X/Z-01, M-X/Z-02, M-X/Z-03, M-X/Z-04 es M-X/Z-05 jelii epitesi ovezet 
zartsoru beepitesi m6d szerint beepitett vagy beepithet6 teri.ilet.". 

(4) Az R. 51.§ (5) bekezdese a kovetkez6 f)-h) ponttal egesziil ki: 

,j) az M-X/SZ-15, M-X/SZ-16 es M-X/SZ-18 jelii epitesi ovezetekben 
hulladekkezelessel ( elokeszites, hasznositas, gyiijtes, artalmatlanitas) kapcsolatos 
tevekenyseggel osszefi.igg6 epitmenyek nem helyezhetok el, es az ezzel osszefi.igg6 szabadteri 
tevekenyseg sem vegezhet6, 
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g) az M-X/SZ-15 es M-X/SZ-16 jelii epitesi ovezetekben olyan epitesi telek nem 
alakithat6 ki, amelynek gepjarmiivel tOrteno megkozelitese kozvetleniil csak a Jaszberenyi 
utr61 biztosithat6, 

h) az M-X/SZ-15, M-X/SZ-16, M-X/SZ-17 es M-X/SZ-18 jelii epitesi ovezetekben 
maganut letesitheto, melynek minimalis szelessege 

ha) egy ingatlan kiszolgalasa eseten 6 meter, 
hb) ket vagy harom ingatlan kiszolgalasa eseten 8 meter, 
he) negy vagy ot ingatlan kiszolgalasa eseten 10 meter, 
hd) otnel tObb ingatlan kiszolgalasa eseten 12 meter.". 

17. § 

(1) Az R. 52-a §-a a kovetkez6 (5c)-(5i) bekezdessel egesziil ki: 

,( 5c) Az M-X/SZ-11 epitesi ovezetben a szabalyozasi terven abrazolt, meghatarozott 
elteresekkel szabalyozott epitesi vonal hosszanak legalabb 50%-an, att6llegfeljebb 5 meterre 
visszahuzva epiilethomlokzatot kell kialakitani. 

(5d) Az M-X/SZ-05 epitesi ovezetben a szabalyozasi terven abrazolt, meghatarozott 
elteresekkel szabalyozott epitesi vonal hosszanak legalabb 60%-an epiilethomlokzatnak kell 
allnia, az epitesi vonal legfeljebb 40%-an az epiilet homlokzata legfeljebb 5 meterrel a telek 
belseje fele hatrahuzhat6. 

(5e) Az M-X/SZ-14 jelii epitesi ovezetben az elokert merete 0 meter. 
(Sf) Az M-X/SZ-15 epitesi ovezetben 

a) az el6kert merete 10 meter, 
b) az oldalkert merete 9 meter, 
c) a hats6kert merete 9 meter. 

(5g) Az M-X/SZ-16 epitesi ovezetben 
a) a kiskereskedelmi celu brutt6 szintteriilet telkenkent nem haladhatja meg az 5000 

m2-t 
' b) az elokert merete 5 meter a Porcelan utca deli oldala kivetelevel, ahol az el6kert 0 

meter, 
c) az oldalkert merete 7,5 meter, 
d) a hats6kert merete 7,5 meter. 

(5h) Az M-X/SZ-17 epitesi ovezetben 
a) kizar6lag nem jelentos zavar6 hatasu gazdasagi tevekenysegi celu epiilet, 

kereskedelmi es szolgaltat6 epiilet, irodaepiilet, a kutatas-fejlesztes epitmenye es - a 
Kozma utca menti 40 meteres sav kivetelevel - hulladekhasznositassal, gyiijtessel, 
elokezelessel osszefiiggo epitmeny helyezhet6 el, 

b) a hulladekok szabadteri tarolasa a hulladekhasznositasi tevekenyseg soran -
beleertve az azt megelozo elokeszito miiveleteket is - nem megengedett, 

c) a hulladekhasznositasi, -gyiijtesi es -elokezelesi tevekenyseg vegzesenek feltetele az 
ingatlan gazdasagi kiszolgalasanak a Granatos utcat es a Venyige utcat osszekoto, illetve 
arr61 nyil6 feltar6 utr61 t5rten6 biztositasa, a Granatos utca es Venyige utca kozotti atkoto 
utszakasz megepiileseig a 42518/4 helyrajzi szamu ut hasznalhat6 szallitasi utvonalkent a 
Kozma utca felol, 

d) a gyiijtheto, hasznosithat6 es el6kezelhet6 hulladek megengedett maximalis 
mennyisege 20 000 t/evlha, 

e) a kiskereskedelmi celu brutt6 szintteriilet telkenkent nem haladhatja meg a 3000 m
2

-

t, 
f) az ovezetben eloirt minimalis zoldfeliilet 60%-at a telekhatarok menten kell 

biztositani, 

8 



g) az elokert merete 5 meter, 
h) az oldalkert merete 7,5 meter, 
i) a hats6kert merete 7,5 meter. 

(5i) Az M-X/SZ-18 epitesi ovezetben 
a) kizar6lag kofaragas, sirkokeszites es az ezekkel osszefiiggo kereskedelmi, 

szolgaltat6 tevekenyseg, valamint virag es kegytargyak arusitasa vegezheto, illetve ezek 
epitmenyei helyezhetok el, 

b) a szabalyozasi terv szerinti A jelii korlatozott funkci6ju terUleten kizar6lag virag- es 
kegytargy-kereskedelemmel osszefiiggo, illetve vendeglat6 rendeltetest es temetkezesi 
irodat tartalmaz6 epitmeny helyezheto el, melyet telkenkent egy, epiteszetileg egyseges 
tOmegben kell kialakitani, a teiiilet a kozteiiilet felol nem keritheto le, 

c) a szabalyozasi terv szerinti B jelii korlatozott funkci6ju teiiileten kizar6lag virag- es 
kegytargy-kereskedelemmel osszefiiggo, illetve vendeglat6 rendeltetest es temetkezesi 
irodat tartalmaz6 epitmeny helyezheto el, melyet telkenkent egy, epiteszetileg egyseges 
tOmegben kell kialakitani, a vendeglat6 rendelteteshez kapcsol6d6an szallashely
szolgaltat6 funkci6 az eplilet jelenlegi tOmegen beliil kialakithat6, 

d) a komyezeti artalmak csokkentese celjab61 szall6 porral jar6 tevekenyseg csak zart 
terben vegezheto, 

e) a szabalyozasi tervben lehatarolt termekbemutat6 terliletsavot legalabb 30%-ban 
novenyzettel fedett feliiletkent kell kialakitani, burkolt feliilete kizar6lag a tevekenyseghez 
kapcsol6d6 termekek bemutatasara szolgalhat, 

f) uj epi.ilet utcai homlokzata legalabb 80%-anak a meghatarozott elteresekkel 
szabalyozott epitesi vonalon kell allnia.". 

(2) Az R. 52. §-a a kovetkezo (6a) bekezdessel egesziil ki: 

,(6a) Az M-X/SZ-1-02 jelii epitesi ovezet teiiileten telepengedely-koteles tevekenysegek 
celjara szolgal6 uj epitmeny nem helyezheto el.". 

(3) Az R. 52. §-a a kovetkezo (1 0) es (11) bekezdessel egesziil ki: 

,(10) Az M-X/Z-03 epitesi ovezetben 
a) kizar6lag nem jelentos zavar6 hatasu gazdasagi tevekenysegi celu epiilet, 

kereskedelmi epUlet, igazgatasi epiilet, irodaepiilet, kutatas-fejlesztes epitmenye, valamint 
egyeb kozossegi sz6rakoztat6 eplilet helyezheto el, 

b) a kiskereskedelmi celu brutt6 szintterlilet telkenkent nem haladhatja meg a 2000 m
2

-

t. 

(11) Az M-X/Z-05 jelii epitesi ovezetben az elokert merete 0 meter.". 

18. § 

Az R. 54. §-a a kovetkezo (2) bekezdessel egeszlil ki: 

,(2) A K-ED keretOvezet 1. melleklet szerinti epitesi ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 
11. pontja hatarozza meg.". 
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19.§ 

Az R. 63. § (5) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(5) A KL-KT keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 19. 
pontja hatarozza meg.". 

20.§ 

Az R. 64. § (4) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(4) A KO-h keretovezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 20. 
pontja hatarozza meg.". 

21. § 

Az R. a kovetkez6 55/A. alcimmel egesztil ki: 

,55/A. A kozlekedessel kapcsolatos epitmenyek elhelyezesere szolgalo teriilet (KL-KE) 

64/A. § 

(1) A KL-KE ovezet kizar6lag a kozlekedes, a t5megkozlekedes vegallomasai es 
varakoz6helyei (megall6, vegallomas, parkol6, P+R), valamint az azokhoz szorosan 
kapcsol6d6 parkol6teriiletek elhelyezesere, illetve kialakitasara szolgal. 

(2) A KL-KE ovezetben a keretOvezetben megengedett epitmenyek koztil nem helyezhet6 
el 

a) vendeglatasi epitmeny es 
b) kiskereskedelmi funkci6ju epitmeny. 

(3) A KL-KE keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 20a. 
pontja hatarozza meg.". 

22.§ 

Az R. 65. § (2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(2) A KL-VA keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 21. 
pontja hatarozza meg.". 

23.§ 

Az R. 67. § (4) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(4) A Z-FK keretovezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 22. 
pontja hatarozza meg.". 
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24.§ 

Az R. 68. § (3) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(3) A Z-KK keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 23. 
pontja hatarozza meg.". 

25.§ 

Az R. 69. §-a helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,69.§ 

(1) A Z-KP keretovezetbe az egy hektamal nagyobb, de tiz hektamal kisebb, 80 metemel 
nagyobb oldalmeretii rekreaci6s zoldteliiletek tartoznak. 

(2) A Z-KP keretovezet tertiletenek minden 200 m2-e utan legalabb egy darab elonevelt, 
nagy lombkoronat novel6 lombos fa biztositand6. 

(3) Az Z-KP-X/01 ovezet teriileten parkol6 csak a szabalyozasi terven jelOlt helyen 
alakithat6 ki. 

(4) Az Z-KP-X/01 ovezet tertileten a szabalyozasi terven kozhasznalat el61 elzarand6 
teliiletkent jelOlt balesetveszelyes ( omlasveszelyes) teriileten az epitmenyelhelyezes es a 
kozhasznalat feltetele a teliilet megfelel6 karmentesitese. A parknak ezen teliiletet a 
karmentesitesig elkeritetten, kozhasznalat el61 elzartan kell tartani. A lehatarolast talajfurast is 
tartalmaz6 geotechnikai vizsgalat alapjan feltil kell vizsgalni, a vizsgalat eredmenyeit61 
fiiggoen sziikseg szerint m6dositani kell. A geotechnikai vizsgalatokat 5 evente el kell 
vegezni a park teljes teliileten. 

(5) Az Z-KP keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 24. 
pontja hatarozza meg.". 

26.§ 

Az R. 71. § (2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(2) A Z-EZ keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 26. 
pontja hatarozza meg.". 

27.§ 

(1) Az R. 72. § (2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(2) A szabalyozasi terv elter6 rendelkezesenek hianyaban a kozhasznalat el61 elzart tertilet 
a telek teliiletenek legfeljebb 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a 2000 m2-t.". 

(2) Az R. 72. § (4) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(4) Az E-TG keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 27. 
pontja hatarozza meg.". 
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(3) Az R. 72. §-a a kovetkez6 (6)-(8) bekezdessel egeszul ki: 

,( 6) Az E-TG-X/02 ovezetben 
a) szabadid6-eltoltes, pihenes, testedzes, ismeretterjesztes epitmenyei, 
b) turizmust szolgal6 epitmenyek, 
c) a terulet fenntartasahoz szukseges epitmenyek, 
d) kozmiiepitmenyek es az erd6 kozj6leti funkci6ival osszeegyeztethet6, emberi er6vel 

hajtott jarmiivekhez kapcsol6d6 kozlekedesi epitmenyek 
helyezhet6k el egyenkent legfeljebb 200 m2 -es alapterulettel. 
(7) Az E-TG-X/03 jelii ovezetbe sorolt teruleten csak 3000 m2 teruletnagysag felett 

epithet6k a keretOvezetben elhelyezhet6 epitmenyek egyenkent legfeljebb 300 m
2 
-es 

alapterulettel. 
(8) Az E-TG-X/04 ovezetben elhelyezhet6k 

a) a pihenest, rekreaci6s celokat szolgal6 epitmenyek, 
b) a szabadid6s, testedzest szolgal6 epitmenyek Gatsz6ter, sportpalya, akadalypalya, 

kotelpalya, tomapalya stb.), 
c) a tevekenyseghez kapcsol6d6 kiszolgal6 letesitmenyek (porta, 6rhaz, szocialis 

blokk), 
d) vendeglat6 letesitmenyek, 
e) ismeretterjesztes letesitmenyei, 
f) a terulet fenntartasahoz szukseges epitmenyek, 
g) kozlekedes letesitmenyei, valamint felszini fasitott parkol6k.". 

28.§ 

Az R. 73. § (2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(2) Az E-VE keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 28. 
pontja hatarozza meg.". 

29.§ 

Az R. 74. § (4) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 

,(4) Az MG-MF keretOvezet 1. melleklet szerinti ovezetenek hatarertekeit a 4. melleklet 29. 
pontja hatarozza meg.". 

30.§ 

Az R. 76. §-a a kovetkez6 (2) bekezdessel egeszul ki: 

,(2) A K6banya egyes reszteruleteire vonatkoz6 szabalyozasi tervet a 6-13. melleklet 
hatarozza meg.". 
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31. § 

Az R. NEGYEDIK RESZE a kovetkez6 XX. Fejezettel egesziil ki: 

,XX. Fejezet 
A Korosi Csoma Sandor tit- Jaszberenyi tit- Maglodi tit- Sibrik Miklos tit- Madi 

utca- Teglaveto utca- Der utca- Harmat utca altai hatarolt teriilet 

76. Az epiiletek, epitmenyek elhelyezese 

83/D.§ 

(1) Az L2-X/Z-02 jelii epitesi ovezet teriileten a Harmat utca menten az el6kert merete 0 
meter. 

(2) Az L4-X/SZ-01 jelii epitesi ovezet tertileten a Cs6sztorony utca menti tertileten az 
el6kert merete 0 meter. 

(3) Az L4-X/SZ-02, L4-X/SZ-04, L4-X/IKR-01, L4-X/IKR-02, L4-X/K-01, L4-X-01 es 
L4-X-02 jelii epitesi ovezet teriileten a kereskedelmi celu brutto szintteriilet telkenkent 
legfeljebb 200 m2 lehet. 

(4) Az I-X/SZ-10 jelii epitesi ovezet tertileten lakas nem letesithet6. 
(5) Az M-X/SZ-09 jelii epitesi ovezet teriileten, a Sorgyar utca menti lakoteriilettel hataros 

30 meteres savban telepengedelyhez kotOtt funkcio nem letesithet6. 

77. A kornyezetvedelem 

83/E.§ 

A komyezeti konfliktusok csokkentese erdekeben a Maglodi ut Jaszberenyi ut - Sibrik 
Miklos ut kozotti szakaszanak delnyugati telekhataratol mert 25 meter szelessegii savban 
leveg6tisztasag-vedelmi szempontbol erzekeny uj objektum nem helyezhet6 el.". 

32.§ 

Az R. NEGYEDIK RESZE a kovetkez6 XXI. Fejezettel egesztil ki: 

,XXI. Fejezet 
A Kerepesi tit- Pilisi utca- 4090717 telek EK-i hatara- Rakos-patak vonala

Erdoteriilet NY -i hatara - Pesti hatartit - Sarga rozsa utca altai hatarolt teriilet 

83/F.§ 

(1) Az L4-X/SZ-08 jelii ovezetben a Sarga Rozsa utca es a Pesti hatarut menti, telek 
zoldfeltiletkent fenntartando resze jelolessel ellatott savban a parkolas nem megengedett. 

(2) A szabalyozasi terven szerepl6, meghatarozott elteressel szabalyozott epitesi vonalon a 
tervezett eptilet vonal fele es6 homlokzata legalabb 50%-anak kell allnia. 

(3) A szabalyozasi terven jelOlt vizvezetek ved6savjanak megkozelithet6seget biztositani 
kell. 

(4) A be nem epitheto tertilett61 szamitott 5 meteren beltil eptilet nem helyezhet6 el. 
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(5) Az ujonnan beepiil6 telkek eseten a telekre hul16 csapadekviz telken beliil 
visszatartand6, a kozcsatomaba nem vezethet6. A visszatartott csapadekviz szikkasztasa 
eseten annak megfele16sseget igazolni kell. 

(6) Az 500 lakast meg nem halad6 uj epites feltetele, hogy a kozlekedesi hal6zatnak a 
meglev6 kozuthal6zattallegalabb egy forgalmi kapcsolata letrejojjon. 

(7) Az 500 lakast meghalad6 uj epites eseten a kozlekedesi ha16zatnak teljesitenie kell az 
alabbi felteteleket: 

a) a Kerepesi ut - Pilisi utcai es a Kerepesi ut - Sarga r6zsa utcai csom6pontok 
forgalmi meretezes alapjan t5rten6 sziikseges b6vitese Garmuosztalyoz6, jelz6lampas 
iranyitas ), 

b) a meglev6 kozutha16zattallegalabb egy forgalmi kapcsolat meglete, 
c) aut6busz-kozlekedes letesitese a Tama utcai kapcsolat, a Pesti hatarut, a Tama utcai 

nyomvonal es a Pesti hatarut kozott 18 meter szabalyozasi szelesseggel tervezett gyujt6ut 
sziikseg szerinti igenybevetelevel. 
(8) A Rakos-patak revitalizaci6ja helybiztositasanak celjab61 az ovezetben - a revitalizaci6 

megval6sulasaig - kizar61ag epiiletnek nem min6siil6 epitmeny, illetve kerti epitmeny 
helyezhet6 el. A patak revitalizaci6janak megva16sulasa utan a patak tengelyet61 szamitott 25 
meteren, valamint beepitesre szant ovezet hatarat61 szamitott 20 meteren beliil epiilet nem 
helyezhet6 el. 

(9) A meglev6, a beepitesi parametereket meghalad6 epiilet atalakitasa eseten a beepitesi 
parameterek tovabb nem n6hetnek. 

(1 0) Az epitesi ovezetekben f6rendeltetesu epiilet hianyaban nem f6rendeltetesu epiilet nem 
helyezhet6 el.". 

33.§ 

Az R. NEGYEDIK RESZE a kovetkez6 XXII. Fejezettel egesziil ki: 

,XXII. Fejezet 
Az E-D metrovonal- keriilethatar (Liszt Ferenc Nemzetkozi repiiloterre vezeto ut) 

altai hatarolt teriilet 

78. Telekalakitas, az epiiletek, epitmenyek letesitese 

83/G. § 

(1) A szabalyozasi terven abrazolt, a Regina kozt61 nyugatra kialakul6 tOmbokben a 
munkahelyi epitesi ovezet es turisztikai erd6 hataran nem kell telket alakitani, az egyes telkek 
ket ovezetbe tartozhatnak, az elter6 ovezetbe tartoz6 telekreszek teriilete azonban nem lehet 
kisebb, mint az ovezetben meghatarozott legkisebb telekteriilet. Az ovezeti parameterek 
teljesiileset az elter6 ovezetbe sorolt telekreszeken kiilon-kiilOn kell biztositani. 

(2) A kiilon ovezetbe tartoz6 reszek egy telekkent epithet6k be. Az e16-, oldal- es 
hats6kertre vonatkoz6 el6irasok es az ezek altai meghatarozott epitesi hely a teljes telekre 
vonatkoz6an ertelmezend6: 

a) az el6kert merete 5 meter, a Regina koznel 0 meter, 
b) az oldalkert 7,5 meter, 
c) a hats6kert a Liszt Ferenc Nemzetkozi repiil6terre vezet6 ut mellett 15 meter. 
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(3) Az epitesi hely beepithet6seget a meglev6 120 k V -os nagyfesziiltsegii villamos 
tavvezeteknek a szabalyozasi terven abrazolt ved6tavolsaga hatarozza meg a vezetek 
kivaltasaig. 

(4) Az M-X/SZ-14 jelii epitesi ovezetben 
a) a munkahelyi keretOvezetben elhelyezhet6 epiileteken kivlil szallashely-szolgaltat6 

epiilet is elhelyezhet6 abban az esetben, ha annak miiszaki kialakitasa a kornyezetvedelmi 
el6irasok teljesiileset biztositja, 

b) 300 parkol6 letesitesere vonatkoz6 kotelezettseget keletkeztet6 brutt6 szintteriiletet 
meghalad6 rendeltetesm6dositas vagy uj epiilet hasznalatbaveteli engedelye iranti kerelem 
benylijtasakor a Liszt Ferenc Nemzetkozi repiil6terre vezet6 utra val6 felhajtasnak az Ull6i 
ut iranyaba rendelkezesre kell allni. 
(5) Az E-TG-X/03 jelii ovezetben a 72. § (2) bekezdese szerinti kozhasznalatot nem kell 

biztositani. 

79. A kozlekedesi teriilet es letesitmenye 

83/H.§ 

Az E-D-i metr6vonal ved6tavolsaga a vonal szels6 vaganyainak tengelyet61 szamitott 50 
meter, amelyen beliili epitmenyek elhelyezesehez a kozlekedesi hat6sag es a metr6vonal 
iizemeltet6jenek hozzajarulasa sziikseges. 

80. A kozmiivek 

83/1. § 

(1) Letesitmenyt elhelyezni az epitesi ovezetekben csak teljes kozmiiellatassallehet. 
(2) A 120(132) kV -os villamos tavvezetek biztonsagi ovezete a vezetek mindket oldalan a 

szels6, nyugalomban lev6 aramvezet6kt61 vizszintesen es nyomvonalukra mer6legesen mert 
13 m tavolsagra lev6 ftigg6leges sikig terjed, amelyen beliil csak a jogszabaly szerinti 
korlatozassal letesithet6 epitmeny, tarolhat6 anyag es folytathat6 munkavegzes. A vezetek 
biztonsagi savjaban csak olyan fa vagy bokor telepithet6, illetve akkor hagyhat6 meg, ha 
veglegesen kifejlett allapotaban fa vagy novenyzet az aramvezet6t 3 meternel jobban annak 
legkedvez6tlenebb helyzeteben sem kozeliti meg. 

(3) A teriileten uj kozmiihal6zat csak foldalatti elhelyezessel epithet6. 
(4) A 20 gepjarmiinel tObb jarmiivet befogad6 parkol6, illetve burkolt rakod6feliiletek 

csapadekvizet a csatornaha16zatba juttatni csak iszap- es olajfog6 miitargyon t0rten6 
atvezetessellehet.,. 
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34.§ 

Az R. NEGYEDIK RESZE a kovetkez6 XXIII. Fejezettel egesziil ki: 

,XXIII. Fejezet 
Az Akna utca- Gramitos utca- Tarna utca- Jaszberenyi ut- Kozma utca- Ujhegyi ut 

- Maglodi ut altai hatarolt teriilet 

81. Zoldfeliiletek 

83/J. § 

(1) A szabalyozasi terven megjelOlt kialakitand6 ved6zoldsavban a komyezeti hatasok 
merseklese celjab61 a novenytelepites az alabbiak szerint vegezhet6: 

a) az M-X/SZ-17 epitesi ovezetekben haromszintes, fasorb61 es cserjesavb61 all6 
novenyallomany alakitand6 ki oly m6don, hogy 60 m2 -enkent legalabb egy darab lombos 
fa es 20 darab cserje telepitend6, tovabba a fennrnarad6 teiiileten gyep vagy talajtakar6 
letesitend6, 

b) az M-X/SZ-18 epitesi ovezetekben haromszintes, fasorb61 es cserjesavb61 a116 
novenyallomany alakitand6 ki oly m6don, hogy 30 m2 -enkent legalabb egy darab lombos 
fa es 5 darab cserje telepitend6, tovabba a fennrnarad6 teriileten gyep vagy talajtakar6 
letesitend6, 

c) az E-TG-X ovezetben 150 m2-enkent legalabb 6 darab lombos fa telepitend6, 
tovabba a fennrnarad6 teriileten gyep vagy talajtakar6 letesitend6. 
(2) A kialakitand6 ved6zoldsavkent jelOlt teiiileten fakivagas kizar6lag elet- es 

vagyonvedelmi, valamint noveny-egeszsegugyi okb61 megengedett helyben elvegzend6 
fap6tlasi kotelezettseg mellett. 

(3) A telek zoldfeliiletkent fenntartand6 reszekent jelOlt teiiileten a faallomany megtartand6, 
ennek erdekeben fakivagas kizar6lag elet- es vagyonvedelmi, valarnint noveny-egeszsegugyi 
okb61 megengedett fap6tlasi kotelezettseg mellett. A fap6tlas 50%-at a jelolt teiiileten beliil 
kell elvegezni. 

( 4) Uj ut kialakitasanal 
a) 12 metert meg nem halad6 szabalyozasi szelesseg eseten legalabb egyoldali fasor, 

ennel szelesebb ut eseten ketoldali fasor telepitesehez kell teiiiletet biztositani, 
b) az ut megepitesevel egyidejuleg a fasor telepiteset is el kell vegezni. 

(5) Kozteiiileten, valamint kozhasznalat celjara atadott teiiileten ut- es kozmuepites, 
atepites, illetve rekonstrukci6 soran olyan muszaki megoldas alkalmazhat6, arnely biztositja a 
meglev6 zoldfeliileti ertekek, fasorok fennrnaradasat. 

(6) A novenytelepitest komyezettur6, legalabb 50%-os aranyban 6shonos fa- es cserjefajok, 
illetve azok fajtai alkalmazasaval kell elvegezni. 

82. Kornyezetvedelem 

83/K.§ 

( 1) Hulladekkal feltoltott banyateriileten epitmenyt elhelyezni, valarnint tereprendezesi 
munkat vegezni csak el6zetes geotechnikai szakvelemeny alapjan lehet. 

(2) A hulladekkal felt5lt5tt banyateiiiletnek - a novenytelepitest kiveve - mas celu 
felhasznalasat megel6z6en a hulladek jellemz6inek, illetve komyezetre gyakorolt hatasainak 
feltarasat el kell vegezni.". 

16 



35.§ 

(1) Az R. 1. melleklete helyebe az 1. melleklet lep. 
(2) Az R. 2. melleklete helyebe a 2. melleklet lep. 
(3) Az R. 4. melleklete a 3. melleklet szerint m6dosul. 
(4) Az R. 5. melleklete helyebe a 4. melleklet lep. 
(5) Az R. 6. melleklete helyebe az 5. melleklet lep. 
(6) Az R. 7. melleklete helyebe a 6. melleklet lep. 
(7) Az R. a 7. melleklettel meghatarozott 8. melleklettel egesziil ki. 
(8) Az R. a 8. melleklettel meghatarozott 9. melleklettel egesziil ki. 
(9) Az R. a 9. melleklettel meghatarozott 10. melleklettel egesziil ki. 
(1 0) Az R. a 10. melleklettel meghatarozott 11. melleklettel egesziil ki. 
( 11) Az R. a 11. melleklettel meghatarozott 12. melleklettel egesziil ki. 
(12) Az R. a 12. melleklettel meghatarozott 13. melleklettel egesziil ki. 

36.§ 

Az R. 44. § (1) bekezdeseben az ,L7-X/K-03" szovegresz helyebe az ,L7-X/K-03, L7-X!K-
04 es az L7-X/K-05" szoveg lep. 

37.§ 

Ez a rendelet a kihirdeteset kovet6 30. napon lep hatalyba. 

38.§ 

Hatalyat veszti a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testiiletenek 

1. a Budapest X. keriilet, Gergely utca - Szlavy utca - Petroczy utca - Alker utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 3 7/1999. (XII. 7.) onkormanyzati rendelete, 

2. a Budapest X. keriilet, Der utca - Szlavy utca - Ohegy utca - Koer utca altai hatarolt 
teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak j6vahagyasar61 
sz616 40/2001. (IX. 18.) onkormanyzati rendelete, 

3. a Budapest X. keriilet, Szlavy utca- Petroczy utca- Marga utca- Gergely utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 5/2002. (II. 12.) onkormanyzati rendelete, 

4. a Budapest X. keriilet, Gergely utca - Kada utca - Cserkesz utca - Alker utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 3 8/2002. (XII. 19.) onkormanyzati rendelete, 

5. a Budapest X. keriilet, Di6sgy6ri utca- Cserkesz utca- Noszlopy utca- Gyomroi ut 
altai hatarolt vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 28/2003. (VI. 19.) onkormanyzati rendelete, 

6. a Budapest X. keriilet, Koer utca - Gergely utca - Szlavy utca - Cserkesz utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 7/2008. (III. 21.) onkormanyzati rendelete, 

7. a Budapest X. keriilet, Magl6di ut - Sibrik Miklos ut - Sorgyar utca- Szentimrey utca 
altai hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 41/2000. (IX. 19.) onkormanyzati rendelete, 
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8. a Budapest X. keriilet, Jaszberenyi ut - Malata utca - Madi utca - Gitar utca -
Magl6di ut altai hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi 
szabalyzatanakj6vahagyasar61 sz616 44/2000. (XI. 21.) onkormanyzati rendelete, 

9. a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut- Malata utca- Nyitra utca- Madi 
utca altai hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi 
szabalyzatanak j6vahagyasar61 sz616 5/2001. (1. 23.) onkormanyzati rendelete, 

10. a Budapest X. keriilet, Sibrik Miklos ut - Madi utca- Kiskert utca - Sorgyar utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 34/2001. (VII. 10.) onkormanyzati rendelete, 

11. a Budapest X. keriilet, Sorgyar utca- Gitar utca- Madi utca - Teglaveto utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 37/2002. (XII. 19.) onkormanyzati rendelete, 

12. a Budapest X. keriilet, Kada utca - Sorgyar utca - Bodza utca - Madi utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 3/2003. (II. 20.) onkormanyzati rendelete, 

13. a Budapest X. keriilet, Madi utca- Gitar utca- Harmat utca- 144. utca altai hatarolt 
teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak j6vahagyasar61 
sz616 53/2003. (XII. 18.) onkormanyzati rendelete, 

14. a Budapest X. keriilet, Magl6di ut- Kocka utca- Sorgyar utca- Teglaveto utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 9/2004. (III. 11.) onkormanyzati rendelete, 

15. a Budapest X. keriilet, Bajcsy-Zsilinszky K6rhaz; Magl6di ut - Szentimrey utca -
Sorgyar utca - Lavotta utca altai hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek 
es epitesi szabalyzatanakj6vahagyasar61 sz616 66/2004. (XII. 17.) onkormanyzati rendelete, 

16. a Budapest X. keriilet, Magl6di ut- Teglaveto utca- Sorgyar utca- Gitar utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 2/2006. (1. 20.) onkormanyzati rendelete, 

17. a Budapest X. keriilet, Malata utca- 144. utca- Madi utca- Nyitra utca altai hatarolt 
teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak j6vahagyasar61 
sz616 13/2006. (III. 17.) onkormanyzati rendelete, 

18. a Budapest X. keriilet, Harmat utca - Nyitra utca - Madi utca - MA V iparvagany 
(41302/2 hrsz.) altai hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi 
szabalyzatanakj6vahagyasar61 sz616 17/2006. (IV. 14.) onkormanyzati rendelete, 

19. a Budapest X. keriilet, Kocka utca- Sorgyar utca - Soros utca - Kis Sorgyar utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 32/2006. (VI. 16.) onkormanyzati rendelete, 

20. a Budapest X. keriilet, Magl6di ut - Bodza utca - Sorgyar utca - Kada utca altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 14/2010. (V. 20.) onkormanyzati rendelete, 

21. a Budapest X. keriilet, Kerepesi ut - Pogany utca - Pesti Gabor utca - Pilisi utca altai 
a hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 46/2003. (X. 16.) onkormanyzati rendelete, 

22. a Budapest X. keriilet, Kerepesi ut - Sargar6zsa utca - Pesti hatarut - erdoteriilet -
Rakos-patak - Tarna utca folytatasa altai hatarolt teriiletre (Felsorakosi retek) vonatkoz6 
keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak j6vahagyasar61 sz616 52/2001. (XII. 
18.) onkormanyzati rendelete, 

23. a Budapest X. keriilet, Mazsa utca- Barabas utca- (38403/4) hrsz.-u kozteriilet altai 
hatarolt teriiletre vonatkoz6 keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
j6vahagyasar61 sz616 12/2003. (III. 20.) onkormanyzati rendelete, 
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24. a Budapest X. keriilet, Szalhis utca - Szava utca - Horog utca - Bihari utca altal 
hatarolt teriiletre vonatkozo keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
jovahagyasarol szolo 38/2003. (IX. 18.) onkormanyzati rendelete, 

25. a Budapest X. keriilet, Kobanyai ut- Monori ut- Szallas utca altal hatarolt teriiietre 
vonatkozo keriiieti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak jovahagyasaroi szoio 
27/2005. (V. 20.) onkormanyzati rendeiete, 

26. a Budapest X. keriiiet, Szallas koz - Szallas utca - Bihari utca - Horog utca altai 
hatarolt teriiietre vonatkozo keriiieti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
jovahagyasarol szoio 30/2006. (VI. 16.) onkormanyzati rendeiete, 

27. a Budapest X. keriiiet, Monori ut - Szallas utca- Bihari utca- Jegenye utca altai 
hatarolt teriiietre vonatkozo keriileti szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak 
jovahagyasaroi szoio 14/2011. (III. 18.) onkormanyzati rendeiete, 

28. a Budapest X. keriiiet, E-D-i metrovonai - keriiiethatar (Liszt Ferenc Nemzetkozi 
repiiloterre vezeto ut) altai hatarolt teriiletre vonatkozo keriiieti szabalyozasi tervenek es 
epitesi szabalyzatanakjovahagyasarol szoio 37/2005. (VII. 8.) onkormanyzati rendeiete es 

29. a Budapest X. keriilet, Akna utca- Granatos utca- Tama utca- Jaszberenyi ut
Kozma utca - Ujhegyi ut - Magiodi ut altai hatarolt teriiietre vonatkozo keriiieti 
szabalyozasi tervenek es epitesi szabalyzatanak jovahagyasaroi szoio 23/2002. (IX. 17.) 
onkormanyzati rendeiete. 

Kovacs Robert 
poigarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 
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3. melléklet a …/2014. (… ...) önkormányzati rendelethez 
 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 
módosítása 

 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. 
melléklet 1. pontja helyébe a következő táblázat lép:  

 
1. Városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (L2) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
L2 -X/Z-01 Z 2500 55 65 30 3,00 7,5 15,0 
L2 -X/Z-02 Z 600 75 75  20 4,00 7,5 16,0 

 
2. Az R. 4. melléklet 3. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

3. Kisvárosias, jellemzően szabadon álló beépítésű lakóterület (L3) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
L3 -X/SZ-01 SZ 1000 30 40 55 1,20 7,5 12,5 
L3 -X/SZ-02 SZ 2000 30 50 55 1,00 - 9,0 
L3 -X/SZ-03 SZ 3000 25 35 55 1,00 4,5 12,5 
L3 -X/SZ-04 SZ K 30 40 55 1,00 3,5 10,5 
L3 -X/SZ-05 SZ 1000 30 45 55 1,20 4,5 12,5 
L3 -X/SZ-06 SZ 2500 30 35 50 1,00 3,5 7,5 
L3 -X/Z-01 Z 400 30 40 55 0,80 4,5 7,5 
L3 -X/K-01 K 800 30 45 55 1,20 4,5 12,5 
L3 -X-01 „-” 1000 30 40 55 1,00 4,5 10,5 

 
3. Az R. 4. melléklet 4. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

4. Intenzív kertvárosias lakóterület (L4) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb  
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
L4 -X/SZ-01 SZ 1200 25 30 50 0,70 - 7,5 
L4 -X/SZ-02 SZ 800 25 30 50 0,50 3,5 5,5 
L4 -X/SZ-03 SZ 800 25 30 50 0,50 - 7,5 
L4 -X/SZ-04 SZ 400 30 40 50 0,50 3,5 5,5 
L4 -X/SZ-05 SZ K K 40 50 0,50 - 5,5 
L4 -X/SZ-06 SZ 1200 25 25 50 0,50 - 7,5 
L4 -X/SZ-07 SZ 400 30 40 50 0,50 3,5 7,5 
L4 -X/SZ-08 SZ 4000 25 30 50 0,70 - 7,5 
L4 -X/SZ-09 SZ 6000 30 35 55 0,70 3,5 7,5 
L4 -X/SZ-AI-01 SZ 2000 30 35 50 0,70 3,5 7,5 
L4 -X/SZ-RK-01 SZ 1500 10 0 50 0,10 – 4,5 
L4 -X/IKR-01 IKR 600 25 30 50 0,50 - 5,5 
L4 -X/IKR-02 IKR 400 35 40 50 0,70 3,5 6,5 
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Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb  
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
L4 -X/IKR-03 IKR 400 35 40 50 0,50 - 5,5 
L4 -X/O-01 O 800 25 30 50 0,50 3,5 5,5 
L4 -X/Z-01 Z 1200 25 30 50 0,70 3,5 7,5 
L4 -X/Z-02 Z 800 30 30 50 0,70 - 7,5 
L4 -X/Z-03 Z 400 25 30 50 0,50 3,5 5,5 
L4 -X/Z-04 Z 800 30 30 50 0,50 - 5,5 
L4 -X/Z-05 Z 400 35 35 50 0,70 - 7,5 
L4 -X/Z-06 Z 400 35 35 50 0,50 - 5,5 
L4 -X/Z-07 Z 450 30 35 55 0,70 3,5 7,5 
L4 -X/Z-08 Z 400 30 35 40 1,0 3,5 7,5 
L4 -X-01 „-” 800 25 25 50 0,50 - 5,5 
L4 -X-02 „-” 800 25 25 50 0,70 - 7,5 
L4 -X-03 „-” 400 30 30 50 0,50 - 5,5 
L4 -X/K-01 K 800 25 30 50 0,70 3,5 7,5 
 
4. Az R. 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

5. Telepszerű lakóterület (L7) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
L7 -X/K-01 K K K 50 50 4,50 K K 
L7 -X/K-02 K K K 50 50 1,50 4,0 30,0 
L7 -X/K-03 K K K 50 35 1,50 4,0 16,0 
L7 -X/K-04 K K K K 50 K K K 
L7 -X/K-05 K K K 30 40 1,20 K 16,0 
L7 -X/K-06 K K K K K K K K 
L7 -X/SZ-01 SZ 2000 35 50 35 2,50 4,5 30,0 
L7 -X/SZ-02 SZ 2000 35 50 35 2,50 4,5 16,0 
L7 -X/SZ-03 SZ 2000 35 50 35 2,50 4,5 16,0 
L7 -X/SZ-04 SZ 6000 25 35 50 1,00 7,5 12,5 
L7 -X/SZ-AE-01 SZ 2000 25 35 50 0,50 4,5 7,5 

 
5. Az R. 4. melléklet 7. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

7. Intézményterület (I) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
I -X/SZ-01 SZ 35000 30 40 35 1,00 4,5 15,0 
I -X/SZ-02 SZ 7000 55 65 35 1,00 4,5 12,0 
I -X/SZ-03 SZ 4000 40 50 35 1,50 7,5 15,0 
I -X/SZ-04 SZ 4000 35 50 35 1,50 7,5 15,0 
I -X/SZ-05 SZ 3000 30 40 35 0,50 4,0 6,0 
I -X/SZ-06 SZ 1200 35 50 35 1,50 4,0 15,0 
I -X/SZ-07 SZ 5000 35 45 35 1,20 4,0 9,0 
I -X/SZ-08 SZ 2000 40 50 35 1,00 4,0 7,5 
I -X/SZ-09  SZ 7000 30 50 35 1,00 - 16,0 
I -X/SZ-10  SZ 2000 40 50 35 2,40 - 16,0 
I -X/SZ-11  SZ 1400 30 50 35 1,00 - 8,0 
I -X/SZ-12  SZ 3500 45 65 35 1,50 - 12,5 



 3 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
I -X/SZ-13  SZ 2000 35 50 35 1,50 4,5 12,5 
I -X/SZ-14  SZ 1200 35 40 35 0,7 - 7,5 
I -X/SZ-15  SZ 4000 35 40 35 3,0 7,5 30 
I -X/SZ-16  SZ 5000 35 50 35 2,0 3,0 15,0 
I -X/SZ-L-01 SZ 2000 30 40 40 0,80 4,0 7,5 
I -X/SZ-L-02 SZ 2000 35 40 40 1,0 3,5 7,5 
I -X/Z-01 Z 1000 50 60 35 1,00 4,0 7,5 
I -X/Z-02 Z 2000 40 50 35 1,50 4,0 7,5 
I -X/Z-03 Z 2000 40 50 35 1,50 4,0 9,0 
I -X/Z-04 Z 1000 45 55 35 1,50 4,0 9,5 
I -X/Z-05 Z 2000 40 40 25 1,50 6,0 12,0 
I -X/Z-06 Z 600 65 65 20 2,50 4,5 12,5 

 
6. Az R. 4. melléklet 8. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

8. Jelentős zöldfelületű intézményterület (IZ) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
IZ -X/SZ-01 SZ 10000 25 35 50 1,00 3,0 12,0 
IZ -X/SZ-02 SZ 1500 30 35 50 0,50 - 5,5 
IZ -X/SZ-03 SZ 10000 25 30 50 1,0 3,0 12,0 
IZ -X/SZ-04 SZ 1500 35 35 50 1,0 4,5 12,0 
IZ -X/SZ-05 SZ 4000 35 40 50 2,0 3,0 15,0 

 
7. Az R. 4. melléklet 9. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

9. Munkahelyi terület (M) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
M -X/SZ-01 SZ 7000 40 50 25 1,50 4,5 15,0 
M -X/SZ-02 SZ 10000 55 65 25 2,00 6,0 21,0 
M -X/SZ-03 SZ 40000 50 65 25 0,70 4,5 12,0  
M -X/SZ-04 SZ 2000 40 60 35 1,00 3,5 7,5 
M -X/SZ-05 SZ 2000 40 50 25 1,50 4,5 15,0 
M -X/SZ-06 SZ 1500 40 50 25 1,50 3,0 12,0 
M -X/SZ-07 SZ 10000 40 60 25 2,00 4,5 27,0 
M -X/SZ-08 SZ 2500 45 60 25 1,50 4,5 12,0 
M -X/SZ-09 SZ 3000 45 65 25 2,40 4,5 18,0 
M -X/SZ-10 SZ 3000 30 35 30 1,20 4,5 12,0 
M -X/SZ-11 SZ 5000 30 40 25 1,00 10,0 18,0 
M -X/SZ-12 SZ 2000 30 40 25 1,30 - 18,0 
M -X/SZ-13 SZ 10000 30 40 25 1,00 - 18,0 
M -X/SZ-14 SZ 2500 45 40 25 2,00 - 15,0 
M -X/SZ-15 SZ 6000 45 60 25 2,00 3,0 18,0 
M -X/SZ-16 SZ 4000 45 60 25 1,50 3,0 15,0 
M -X/SZ-17 SZ 5000 45 60 25 1,50 3,0 15,0 
M -X/SZ-18 SZ 1500 40 60 25 1,00 3,0 6,0 

Építési övezet  Az építési telek kialakítható Legnagyobb Az épület 
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legnagyobb beépítettsége 
terepszint 

építménymagassága  
Legkisebb 

területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

szintterületi 
mutató 

legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

Beépí-
tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
M -X/SZ-I-01 SZ 10000 50 65 35 2,40  7,5 27,0 
M -X/SZ-I-02 SZ 3000 30 40 35 1,00 - 12,0 
M -X/O-01 O 1000 50 60 25 1,20 4,5 7,5 
M -X/Z-01 Z 1000 50 60 25 1,20 3,0 7,5 
M -X/Z-02 Z 10000 40 60 25 2,00 4,5 22,0 
M -X/Z-03 Z 2000 40 60 25 1,50 - 12,0 
M -X/Z-04 Z 2000 50 60 25 1,30 - 8,0 
M -X/Z-05 Z 2500 45 45 25 1,20 4,5 12,0 

 
8. Az R. 4. melléklet 11. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

11. Jelentős egészségügyi létesítmények területe (K-EÜ) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
K-EÜ -X/SZ SZ K 35 50 40 1,50 4,5 18,0 
 
9. Az R. 4. melléklet 15. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

15. Energiaszolgáltató terület (KV-EN) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beép
ítési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
KV-EN -X/SZ-01 SZ 20000 25 25 40 0,70 3,5 9,0 
KV-EN -X/SZ-02 SZ 2000 20 20 40 0,50 3,5 6,5 
KV-EN -X/SZ-03 SZ 5000 35 50 25 0,50 3,0 15,0 

 
10. Az R. 4. melléklet 19. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

19. Főutak és szerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KL-KT) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
KL-KT -X SZ – 5 20* – 0,05 3,0 6,0 

* a szabályozási terven szereplő közúti alagút esetén 100% 
 
11. Az R. 4. melléklete a következő 20a. ponttal egészül ki: 
 

20a. Közlekedéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgáló terület (KL-KÉ) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépít

ési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
KL-KÉ -X/01 SZ – 5 90 – 1,8 3,0 6,0 
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12. Az R. 4. melléklet 24. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

24. Közpark (Z-KP) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkise
bb zöld- 
felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí-

tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
Z-KP -X/01 SZ 100000 2 2 75 0,04 – 4,5 
 
13. Az R. 4. melléklet 27. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

27. Turisztikai erdő (E-TG) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beépí
tési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
E-TG -X/01 SZ 100000 0 0 90 - – - 
E-TG -X/02 SZ 100000 3 0 90 0,03 – 4,0 
E-TG -X/03 SZ 1500 3* 10* 90 0,1* – 6,0* 
E-TG -X/04 SZ 50000 3 10 90 – – 12,0 

* 3000 m² terület felett 
 
14. Az R. 4. melléklet 30. pontja helyébe a következő táblázat lép: 
 

30. Vízbeszerzési terület (VT-VB) 

Építési övezet Az építési telek kialakítható Az épület 
legnagyobb beépítettsége 

terepszint 
építménymagassága  

Legkisebb 
területe felett alatt 

legkisebb 
zöld- 

felülete 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató legalább legfeljebb 

keret- 
övezeti 

jele 

helyi 
övezeti 

jele 

 
Beép
ítési 
mód 

m2 % % % m2/telek m2 m m 
VT-VB -X/01 SZ 20000 5 40 50 0,1 3,0 6,0 

 
 



4. melléklet a …/2014.(… …) önkormányzati rendelethez 
 

5. melléklet a 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelethez 
  

 Útvonalak hálózati szerepe és tervezési osztályba sorolása 
 

 
 Útvonal Hálózati 

szerep 
Tervezési 

osztály 
1. Ferihegyi repülőtérre vezető út 
2. Hungária krt. 
3. Jászberényi út (az M4 bevezető szakaszának kiépítése után II. rendű főút) 
4. Kerepesi út  
5. Kőbányai út (a Salgótarjáni út M4 bevezető szakaszként történő kiépítése után 

II. rendű főút) 
6. Könyves Kálmán krt. 
7. Kőrösi Csoma út (az M4 bevezető szakaszának kiépítése után II. rendű főút) 
8. Üllői út 
9. Körvasút menti körút nyomvonala 
10. M4 bevezető szakasz nyomvonala 

I. rendű 
főút 

B. III. 

11. Albertirsai út (Fehér út – Fehér köz között) 
12. Bihari utca 
13. Ceglédi út 
14. Fehér köz (az M4 bevezető szakaszának kiépítése után I. rendű főút) 
15. Fehér út 
16. Felsőcsatári út 
17. Gyömrői út 
18. Kada utca (a Körvasút menti körút kiépítése után gyűjtőút) 
19. Kápolna utca (a Körvasút menti körűt kiépítése után gyűjtőút) 
20. Keresztúri út Tündérfürt utca – Váltó utca között (M4 bevezető szakaszának 

kiépítése után I. rendű főút) 
21. Keresztúri út Kerepesi út – Váltó utca és a Tündérfürt utca – Határhalom utca 

között 
22. Kozma utca 
23. Maglódi út 
24. Óhegy utca (a Körvasút menti körút kiépítése után gyűjtőút) 
25. Sibrik Miklós út 
26. Sírkert út (a Külső keleti körút kiépítése után gyűjtőút) 
27. Tündérfürt utca (az M4 bevezető szakaszának kiépítése után I. rendű főút) 
28. Vaspálya utca Liget tér – Kőér utca között 
29. Külső keleti körút nyomvonala 
30. Tárna utca nyomvonala 

II. rendű 
főút 

B. IV. 

31. Albertirsai út Kerepesi út – Salgótarjáni út között 
32. Albertirsai út Salgótarjáni út – Fehér köz között (az M4 bevezető szakaszának 

kiépítése után I. rendű főút) 
33. Állomás utca 
34. Bánya utca Liget utca – Kőrösi Csoma Sándor utca között 
35. Bányató utca Sibrik Miklós utca – Újhegyi út között 
36. Basa utca Kőér utca – Hizlaló tér között 
37. Bolgár utca Kápolna utca – Gergely utca között 
38. Csillagvirág utca 

gyűjtőút B.V.c.D. 



 Útvonal Hálózati 
szerep 

Tervezési 
osztály 

39. Dömsödi utca 
40. Ezüstfa utca Csillagvirág utca – Napmátka utca között 
41. Fertő utca 
42. Gergely utca Bolgár utca – Sibrik Miklós utca között 
43. Gitár utca (a Körvasút menti körút részét képező szakasz a kiépítése után I. 

rendű főút) 
44. Gyakorló köz 
45. Gyakorló utca 
46. Gyógyszergyári utca 
47. Halom utca Állomás utca – Kápolna utca között 
48. Harmat utca Kőrösi Csoma Sándor út – Újhegyi út között 
49. Heves utca 
50. Horog utca Kőbányai út – Kőér utca között 
51. Ihász utca Gergely utca – Kápolna tér között 
52. Kolozsvári utca 
53. Korponai utca Kolozsvári utca – Állomás utca között 
54. Kőér utca (a Körvasút menti körút részét képező szakasz a kiépítése után I. 

rendű főút) 
55. Lavotta utca Mádi utca – Harmat utca között 
56. Liget utca Korponai utca – Bánya utca között 
57. Mádi utca 
58. Méhes utca 
59. Napmátka utca 
60. Pesti határút 
61. Pongrácz út (csomóponti fejlesztések után) 
62. Salgótarjáni út (az M4 bevezető szakaszának fejlesztés után I. rendű főút) 
63. Sárga rózsa utca (a Tárna utca új nyomvonalon történő 2×2 sávos kiépítése 

után II. rendű főút) 
64. Tarkarét utca Jászberényi út –Turistaszállás utca között 
65. Tárna utcai nyomvonal és a Pesti határút között 18 méter szabályozási 

szélességű tervezett gyűjtőút 
66. Tavas utca Bányató utca – Harmat utca között 
67. Turistaszállás utca Tarkarét utca – Csillagvirág utca között 
68. Újhegyi út 
69. Vajda Péter utca 
70. Zách utca a vasútvonal – Salgótarjáni út között (a vasút különszintű 

keresztezése esetén) 
71. Kőrösi Csoma Sándor sétány gyalogos út B.VIII. 
72. más hálózati szereppel nem jelölt közterületek kiszolgáló 

(lakó-) út 
B.VI.d.D 

 























 
 

2. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2014. (… …) határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzata felülvizsgálatáról 
 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy abban az esetben, ha a Maglódi út – Sírkert utca – Újhegyi út által határolt 
területen a hulladékválogatási tevékenység legalább két év időtartamú környezetet nem zavaró 
üzemeltetését hatásvizsgálat igazolja, a Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezése 
alapján gondoskodjék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzata felülvizsgálatáról. 
 
 
Határidő:   2016. június 30. 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

 



Ogyiratszam: 
Ogyintezo: 

Telefon: 
E-mail: 

3. melleklet az el• terjeszteshez 

BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

+EPITESOGYI ES OROKSEGVEDELMI HIVATAL 

ALLAM! FOEPITESZ 

BPD/01 0/00087-3/2014 
Kovesi Gyorgy 

06-1/4856924 
kovesi.gyorgy@bfkh. hu 

Targy: Bp X. kerOiet, Kobanya KVSZ m6-
dositas a Koer utca, Der utca, Szaraz utca, 
Noszlopy utca, Gyomroi ut, Alker utca, 
Cserkesz utca altai hatarolt terOietre, illet
ve a Bp X Hungaria, Kerepesi, Pongracz, 
Horog, Kobanyai u. altai hatarolt terliletre 
a 314/2012 Korm. rend. 40. § (2) bekezdes 
szerint 
Melleklet:-
Hiv. szam: K/285/2014/XI 

Kerjuk valaszaban iktat6szamunkra hivatkozzon! 

Kovacs Robert polgarrnester 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
11 02. Budapest, Szent Laszlo ter 29 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

KOszOnettel vettem targyi Bp X. kerulet, Kobanya KMr utca, Der utca, Szaraz utca, Noszlopy utca, 
Gyomroi ut, Alker utca, Cserkesz utca altai - Bp X Hungaria ut, Kerepes ut, Pongracz ut, Horog utca, 
Kobanyai ut. altai hatarolt terulet KVSZ m6dositassal kapcsolatos megkereseset, melyre hivatkozott 
szamu levele alapjan a telepOiesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepulesfejlesztesi strategiar61 es a 
telepoh~srendezesi eszkozokrOI, valamint egyes telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyekrOI sz616 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felhatalmazasa alapjan az alabbi, Trk. 40. § (2) 
bekezdes b) pont szerinti vegso szakmai velemenyt adam. 

A tervezet velemenyeztetese a Trk. eiOirasai alapjan, egyszerUsitett eljarassal tortent. A Kepviselo
testulet a partnersegi egyeztetes szabalyait az 363/2013 (VI.27.) KOKT hatarozataban rogzitette, ennek 
megfeleiOen a partnerek a tervezetet 2014. 03. 20-t61, 2014. aprilis 5-ig velemenyezhettek. A tervezettel 
kapcsolatos allamigazgatasi es egyeb szervek velemenyeinek tisztazasa erdekeben 2014.04.13-an a 
Trk. 39. § (1) bekezdes szerinti egyezteto targyalast tartottak. Tajekoztatasa szerint az egyezteto targya
las a jelenlevok egyetertesevel zarult le. 

A Kepviselo-testulet Trk.39. § (2) bekezdes szerinti, Szervezeti es MUk6desi Szabalyzatar61 sz616 
31/2011 (IX.23) Ok. rendeleteben a Polgarmesterre ruhazta a dOntest a telepulesrendezesi eszkozok 
velemenyezese saran beerkezett velemenyek elfogadasar61, illetve el nem fogadasar61. A Polgarmester 
Ur elfogadta a beerkezett velemenyeket, az azokra adott valaszokat, az egyezteto targyalas jegyzo
kOnyveben foglaltakat, illetve azt hogy a beerkezett velemenyek es a rendelettervezet kozott ellentmon
das nem maradt fenn. 

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) ponlja ertelmeben az onkormanyzat 
KepviseiO-testulete altai alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egysegebe, ennel fogva az 
mas jogszaballyal nem lehet ellentetes, ezert jogszabalyon alapul6 velemeny, eszrevetel a j6vahagyas
kor nem maradhat fenn. 

1056 Budapest, Vaci u. 62-64. - 1364 Bp. Pf. 234. - Telefon: +36 (1) 4856945 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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Targyi telepolesrendezesi eszk6z elfogadasa, es hatalybalepese a Trk. 43. § - ban foglaltak szerint t6r
tenhet. 

Az Etv. 9.§ (8) bekezdese ertelmeben az elfogadott telepulesrendezesi tervet valamint a beerkezett ve
lemenyeket es a figyelembe nem vetel indoklasat a polgarmesternek az elfogadast k6veto 1 0 munkana
pon belul k6zze kell tennie, es egyben meg kell kuldenie a velemenyezesben resztvev6 allamigazgatasi 
szerveknek, valamint szakmai vizsgalat celjab61 az allamigazgatasi szervektol (minden fazisban} beerke
zett osszes eszrevetellel egyutt az allami foepitesznek. 

A szakmai vizsgalathoz, a j6vahagyott terv egy hitelesftett papfr formatumu (kinyomtatott, minden olda
lan hitelesftett, olvashat6 lepteku peldany) es egy kep formatumu CD adathordoz6n rogzftett peldanyat 
kerem, mely dokumentumok a szakmai vizsgalatot k6vetoen az allami foepfteszi irattarba kerolnek. Te
kintettel arra, hogy szakmai velemenyemet es a szakmai vizsgalatot is a foepfteszi irattarban lewo doku
mentumok alapjan vegzem, kiemelten kerem, hogy a megkuld6tt dokumentumok hitelesiteset minden 
esetben tegyek meg. 

Budapest, 2014. majus 27. 

Tisztelettel: 

/ /') I /). 
c>'C' ( ,r -· / ,..r:::::.- 0 

dr. Sersline K6csi Margit 
ErtesOI: 1. cimzett, 
2. Budapest Fovaros Kormc'myhivatala Torvenyessegi Felogyeleti Foosztaly 
3. lrattar 



Ogyiratszam: 
Ogyintez6: 

Telefon: 
E-mail: 

4. melleklet az el• terjeszteshez 

BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

epftesogyi es orOksegvedelmi hivatal 
allami foepftesz 

BPD/01 0/00090-3/201 i-t 
Kovesi Gyorgy 

06-1/4856924 
kovesi.gyorgy@bfkh. hu 

Targy: Bp X. kerOiet, Kobanya KVSZ modositas 
a Korosi Csoma Sandor ut, Jaszberenyi ut, 
Maglodi ut, Sibrik Miklos ut, Madi utca, 
Teglaveto utca, Der utca, Harmat utca altai 
hatarolt terOietre a 314/2012 Korm. rend. 41. § 
(2) bekezdes szerint 
Melleklet:-
Hiv. szam: K/127/2014/XI 

KerjOk valaszaban iktat6szamunkra hivatkozzon! 

Kovacs Robert polgarmester 
Budapest Fovaros X. kerOiet Kobanyai Onkormanyzat 
1102. Budapest, Szent Laszlo ter 29 

Tisztelt Polgarmester Uri 

Koszonettel vettem targyi Bp X. kerOiet, Kobanya KVSZ m6dositas a Korosi Csoma Sandor ut, 
Jaszberenyi ut, Magl6di lit, Sibrik Mikl6s lit, Madi utca, Teglaveto utca, Der utca, Harmat utca altai 
hatarolt terolet KVSZ m6dosftassal kapcsolatos megkereseset, melyre hivatkozott szamli levele alapjan 
a telepOiesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepOiesfejlesztesi strategiar61 es a telepolesrendezesi 
eszkozokrol, valamint egyes telepolesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felhatalmazasa alapjan az alabbi, Trk. 40. § (2) bekezdes b) pont szerinti 
vegsO szakmai velemenyt adom. 

A tervezet velemenyeztetese a Trk. el6frasai alapjan, egyszerOsitett eljarassal tortEmt. A Kepviselo
testolet a partnersegi egyeztetes szabalyait az 326/2013 (VI.27.) KOKT hatarozataban rogzftette, ennek 
megfeleloen a partnerek a tervezetet 2014. 03. 20-t61, 2014. aprilis 5-ig velemenyezhettek. A tervezettel 
kapcsolatos allamigazgatasi es egyeb szervek velemenyeinek tisztazasa erdekeben 2014.04.23-an a 
Trk. 39. § (1) bekezdes szerinti egyeztetO targyalast tartottak. Tajekoztatasa szerint az egyeztet6 
targyalas a jelenlevOk egyetertesevel zarult le. 

A Kepviselo-testolet Trk.39. § (2) bekezdes szerinti, Szervezeti es MOkodesi Szabalyzatar61 sz616 
31/2011 (IX.23) Ok. rendeleteben a Polgarmesterre ruhazta a dontest a telepolesrendezesi eszkozok 
velemenyezese saran beerkezett velemenyek elfogadasar61, illetve el nem fogadasar61. A Polgarmester 
Or elfogadta a beerkezett velemenyeket, az azokra adott valaszokat, az egyeztetO targyalas 
jegyzOkonyveben foglaltakat, illetve azt hogy a beerkezett velemenyek es a rendelettervezet kozott 
ellentmondas nem maradt fenn. 

A tervezettel kapcsolatban tovabbi szakmai eszrevetelt nem teszek, de felhivom 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. 

Targyi telepOiesrendezesi eszkoz elfogadasa, es hatalybalepese a Trk. 43. § - ban foglaltak szerint 
tOrtenhet. 

1056 Budapest, Vaci u. 62-64. -1364 Bp. Pf. 234.- Telefon: +36 (1) 4856945 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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Az Etv. 9.§ (8) bekezdese ertelmeben az elfogadott telepulesrendezesi tervet valamint a beerkezett 
velemenyeket es a figyelembe nem vetel indoklasat a polgarmesternek az elfogadast kOveto 1 0 
munkanapon beiOI kozze kell tennie, es egyben meg kell kOidenie a velemenyezesben resztvevo 
allamigazgatasi szerveknek, valamint szakmai vizsgalat celjab61 az allamigazgatasi szervektol (minden 
fazisban) beerkezett osszes eszrevetellel egyott az allami foepitesznek. 

A szakmai vizsgalathoz, a j6vahagyott terv egy hitelesftett papfr formatumu (kinyomtatott, minden 
oldalfm hitelesitett, olvashat6 leptekO peldany) es egy kep formatumu CD adathordoz6n rogzitett 
peldanyat kerem, mely dokumentumok a szakmai vizsgalatot kovetoen az allami foepiteszi irattarba 
kerolnek. Tekintettel arra, hogy szakmai velemenyemet es a szakmai vizsgalatot is a foeprteszi irattarban 
levo dokumentumok alapjan vegzem, kiemelten kerem, hogy a megkOidott dokumentumok hitelesiteset 
minden esetben tegyek meg 

Budapest, 2014. majus 28. 

Tisztelettel: 

dr. Sersline K6csi Margit 

ErtesOI: 
1. Cimzett, 
2. Budapest Fovaros Kormanyhivatala Torvenyessegi FeiOgyeleti Foosztaly 
3. lrattar 



Ogyiratszam: 
Ogyintez6: 

Telefon: 
E-mail: 

5. melh~klet az el•terjeszteshez 

BUDAPEST f6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

epltesogyi es oroksegvedelmi hivatal 
allami foepltesz 

BPD/01 0/00107-2/2014 
KOvesi GyOrgy 

06-1/4856924 
kovesi.gyorgy@bfkh.hu 

Targy: Budapest X. KVSZ modositas a 
Kerepesi lit - Pilisi utca-40907/7 telek EK-i 
hatara-Rakos patak vonala - ErdoterUiet Ny-i 
hatara-Pesti hatarut - Sargarozsa utca altai 
hatarolt terOietegysegre vonatkozoan a 
314/2012 Korm. rend. 40. § (2) bekezdes szerint 
Melleklet:-
Hiv. szam: K/1857/2014/XI 

KerjOk valaszaban iktat6szamunkra hivatkozzon! 

Kovacs Robert polgarmester 
Budapest Fovaros X. kerOiet Kobanyal Onkormanyzat 
1102. Budapest, Szent Laszl6 ter 29 

Tisztelt Polgarmester Or! 

Kosz6nettel vettem targyi Bp X. kerolet, Kobanya KVSZ m6dosltas a Kerepesi ut- Pilisi utca-40907/7 
telek EK-i hatara-Rakos patak vonala - Erdoterolet Ny-i hatara-Pesti hatarut - Sarga r6zsa utca altai 
hatarolt terolet KVSZ m6dositassal kapcsolatos megkereseset, melyre hivatkozott szamu levele alapjan 
a telepOiesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepolesfejlesztesi strategiar61 es a telepOiesrendezesi 
eszkOz6kr61, valamint egyes telepolesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felhatalmazasa alapjan az alabbi, Trk. 40. § (2) bekezdes b) pont szerinti 
vegs6 szakmai velemenyt adam. 

A tervezet velemenyeztetese a Trk. eloirasai alapjan, teljes eljarassal tortent. A Kepviselo-testolet a 
partnersegi egyeztetes szabalyait az 326/2013 (VI.27.) KOKT hatarozataban r6gzrtette, ennek 
megfeleloen a partnerek a tervezetet 2014. marcius 20-t61, 2014. aprilis 20-ig velemenyezhettek. A 
tervezettel kapcsolatos allamigazgatasi es egyeb szervek velemenyeinek tisztazasa erdekeben 
2014.majus 9-en a Trk. 39. § (1) bekezdes szerinti egyezteto targyalast tartottak. Tajekoztatasa szerint 
az egyezteto targyalas a jelenlev6k egyetertesevel zarult le. 

A Kepviselo-testolet Trk.39. § (2) bekezdes szerinti, Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatar61 sz616 
31/2011 (IX.23) Ok. rendeleteben a Polgarmesterre ruhazta a dOntest a telepolesrendezesi eszk6zOk 
velemenyezese saran beerkezett velemenyek elfogadasar61, illetve el nem fogadasar61. A Polgarmester 
Or elfogadta a beerkezett velemenyeket, az azokra adott valaszokat, az egyezteto targyalas 
jegyzokonyveben foglaltakat, illetve azt hogy a beerkezett velemenyek es a rendelettervezet kozott 
ellentmondas nem maradt fenn. 

Felhivom szlves figyelmtlket, hogy 

• Tovabbra is fenntartom korabbi velemenyemben foglaltakat a kartalanltas jogi szabalyozasat 
illetoen: .. A tervezet a fejlesztesi tertllet egyes tertlletein a hatalyos szabalyozashoz kepest eltero 
6vezeti/epitesi ovezeti elofrasokat hataroz meg, ezzel kapcsolatban felhlvom a figyelmet az 
epitett kornyezet alakltasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 30. § - ban 
meghatarozott kartalanrtasi eloirasokra. Javasolom, hogy a tovabbtervezes saran vizsgaljak a 
tervjavaslat es a kartalanltasi szabalyok 6sszefOggeseit annak erdekeben, hogy a tervezet 

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



Oldal: 2 I 2 

j6vahagyasa az onkormtmyzatot - koroltekinto elokeszftessel, egyebkent elkerolheto - terhekkel 
ne sujtsa. (pl.: A 40900/1 hrsz.-u epitesi telekre a TRT/X/51 szamu KSZT-ben meghatarozott 
hatalyos ovezeti parameterekhez kepest jelen javaslat az 1-X/SZ-4 jeiO epltesi ovezetben 
jelentos valtozasokat hataroz meg, hasonl6an a 42632 hrsz.-u epitesi telekhez stb)." 

• A rendelet 2. melh~klete (Vedelmi es korlatozasi terv) a velemenyezesi dokumentaci6val 
ellentetesen az egesz keruletre vonatkozik. J611ehet a normaszoveg tartalmaz a KVSZ egeszere 
vonatkoz6 megallapitasokat, a szabalyozas a Kerepesi ut- Pilisi utca-40907/7 telek EK-i hatara
Rakos patak vonala - Erdoterolet Ny-i hatara-Pesti hatarut - Sarga r6zsa utca altai hatarolt 
teruletre vonatkozik. Kerem a Vedelmi es korlatozasi tervet ennek megfeleloen javitani. 

• A szabalyozasi tervlapokon a korabbi be nem epftheto terulet jeloleset a jelmagyarazatban 
megvaltoztattak, ugyanakkor mindket jelolest szerepeltetik. Kerem javltani. 

• A BFKH Kozlekedesi Fe/Ogye/6sege Otogyi Osztaly BF/UO/NS/A/150/3/2014 szamu leveleben
onkormanyzatuk valaszaik figyelembe vetelevel is - a korabbi velemenyeben foglaltakat reszben 
fenntartotta, miszerint a Tarna utca 11. rendO tout, melynek visszaminosftesenel - velemenyok 
szerint - a Korvasut menti kOrut nem veheto figyelembe. Ha a 40m-es szabalyozasi szelesseg a 
gyOjto uti kiepites eseten is megfelelo, ennek hianyaban a fout kieplteset korlatozni fogja. 

• K6ti Mihaly es Kustra Pal kobanyai lakosok jelezte, hogy a Liszt Ferenc repOioter gepei a Pilisi 
utca felett fordulnak, tovabba a kettes kifut6palya gepei is felettok szallnak le. Megfteslesok 
szerint a teruletre lak6hazat nem szabad epfteni. A kOrnyezetvedelem zajvedelmi munkareszet 
hianyoljak. 

A tervezettel kapcsolatban tovabbi szakmai eszrevetelt nem teszek, de felhivom 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. 

Targyi telepUiesrendezesi eszkoz elfogadasa, es hatalybalepese a Trk. 43. § - ban foglaltak szerint 
tortenhet. 

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 beiOI kozze kell tennie, es egyben meg kell kOidenie a velemenyezesben resztvevo 
allamigazgatasi szerveknek, valamint szakmai vizsgalat celjab61 az allamigazgatasi szervektol (minden 
fazisban) beerkezett osszes eszrevetellel egyott az allami foeprtesznek. 

A szakmai vizsgalathoz, a j6vahagyott terv egy hitelesltett paprr formatumu (kinyomtatott, minden 
oldalan hitelesrtett, olvashat6 leptekO peldany) es egy kep formatumu CD adathordoz6n rogzltett 
peldanyat kerem, mely dokumentumok a szakmai vizsgalatot kovetoen az allami foepiteszi irattarba 
kerUinek. Tekintettel arra, hogy szakmai velemenyemet es a szakmai vizsgalatot is a foeplteszi irattarban 
leva dokumentumok alapjan vegzem, kiemelten kerem, hogy a megkOidott dokumentumok hitelesfteset 
minden esetben tegyek meg 

Budapest, 2014. junius 12. 

Tisztelettel: 

ErtesOI: 
1. Cimzett, 
2. Budapest Fovaros Kormanyhivatala Torvenyessegi Felogyeleti Foosztaly 
3. lrattar 



Ogyiratszam: 
Ogyintez6: 

Telefon: 
E-mail: 

BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

epitesogyi es orOksegvedelmi hivatal 
allami toepitesz 

6. mellt!klet az el• terjeszteshez 

BPD/01 0/00106-2/2014 
Kovesi Gyorgy 

Targy: Bp X. kerUiet, KCSbanya KVSZ m6dositas 
a KCSbanyai ut, Szallas utca, Horog utca, 
Teherkocsi utca, KiSer utca, Barabas utca, 
Bihari utca, Jegenye sor, Monori utca altai 
hatarolt terOietre a 314/2012 Korm. rend. 40. § 
(2) bekezdes szerint 

06-1/4856924 Melleklet:-
kovesi. gyorgy@bfkh. hu Hiv. szam: K/241/2014/XI 

KerjOk valaszaban iktat6szamunkra hivatkozzon! 

Kovacs Robert polgarmester 
Budapest FCSvaros X. kerOiet KCSbanyai Onkormanyzat 
1102. Budapest, Szent Laszl6 ter 29 

Tisztelt Polgarmester Uri 

KOszonettel vettem targyi Bp X. kerOiet, K6banya KVSZ m6dositas a Kobanyai ut, Szallas utca, Horog 
utca, Teherkocsi utca, Koer utca, Barabas utca, Bihari utca, Jegenye sor, Monori utca altai hatarolt 
terUiet KVSZ m6dositassal kapcsolatos megkereseset, melyre hivatkozott szamu levele alapjan a 
telepOiesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepOiesfejlesztesi strategiar61 es a telepolesrendezesi 
eszkozokrol, valamint egyes telepOiesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felhatalmazasa alapjan az alabbi, Trk. 40. § (2) bekezdes b) pont szerinti 
vegso szakmai velemenyt adom. 

A tervezet velemenyeztetese a Trk. elofrasai alapjan, teljes eljarassal tortent. A Kepvisel6-testolet a 
partnersegi egyeztetes szabalyait az 326/2013 (VI.27.) KOKT hatarozataban rogzftette, ennek 
megfelel6en a partnerek a tervezetet 2014. 03. 20-t61, 2014. aprilis 20-ig velemenyezhettek. 
Tajekoztatasa szerint a partnersegi egyeztetes soran nem erkezett eszrevetel. 
A tervezettel kapcsolatos allamigazgatasi es egyeb szervek velemenyeinek tisztazasa erdekeben 
2014.05.09-en a Trk. 39. § (1) bekezdes szerinti egyezteto targyalast tartottak. Tajekoztatasa szerint az 
egyezteto targyalas a jelenlevok egyetertesevel zarult le. 

A Kepviselo-testolet Trk.39. § (2) bekezdes szerinti, Szervezeti es MOk6desi Szabalyzatar61 sz616 
31/2011 (IX.23) Ok. rendeleteben a Polgarmesterre ruhazta a dantest a telepOiesrendezesi eszkozok 
velemenyezese soran beerkezett velemenyek elfogadasar61, illetve el nem fogadasar61. A Polgarmester 
Or elfogadta a beerkezett velemenyeket, az azokra adott valaszokat, az egyezteto targyalas 
jegyzokonyveben foglaltakat, illetve azt hogy a beerkezett velemenyek es a rendelettervezet kozott 
ellentmondas nem maradt fenn. 

A BFKH KOzlekedes Fel0gyel6sege Otogyi Osztaly az onkormanyzati valaszokra adott 
BF/UO/NS/A/21/3/2014 szamu leveleben korabbi velemenyeben foglaltakat az alabbiak szerint 
fen ntartotta: 

.. A tervezett beepftes a jelenlegi beepftes kazel masfelszerese. A kazlekedesi kiszolgalhat6sag 
szempontjab61 a jelenlegi beepites melletti forgalom es a tervezett (szabalyozasi terv altai 
megengedett maximalis) beepftes tavlati becsolt forgalma a mertekad6. Nem a tervezett beepltes 
merteket kifogasoljuk, han em a kozteroletek megfeleloseget kerjOk igazolni a tobblet forgalomra. 
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A keresztmetszeti elemek kifogasolt mereteire nem kaptunk valaszt, egyebekben a valaszt 
elfogadjuk. 
A Barabas u. keresztszelvenyeben a szervizut es a 45°-0S parkol6 reszere min. 8,60 m szeles 
terUiet biztositand6. 
A parkolasi merlegben a szabalyozasi terv altai megengedett maximalis beepfthetoseghez a 
legkedvezotlenebb (legnagyobb fajlagos parkol6hely igenyO) esetet feltetelezve kerjOk igazolni a 
parkol6helyekkel torten6 kiszolgalhat6sagot. 
A kozlekedesi munkareszben javasolt kOzlekedesfejleszteseket az epOietek hasznalatbaveteli 
engedelyenek feltetelekent, otemezetten, beepftett m2 ill. lakasszam aranyaban, minimalisan 
megval6sitand6 kotelezettsegkent a rendeletben tartjuk szoksegesnek rogzfteni, mely alapjan az 
egyes letesftmemyek engedelyezesi eljarasanal telepOiesrendezesi szerzodes kotheto." 

A tervezettel kapcsolatban egyeb 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 
Kepvisel6-testolete altai alkotott rendeletnek ilteszkednie kelt a jogrendszer egysegebe, ennel fogva az 
mas jogszabaltyal nem lehet ellentetes, ezert jogszabalyon alapul6 velemlmy, eszrevetel a 
j6vahagyaskor nem maradhat fenn. 

Targyi telepolesrendezesi eszkoz elfogadasa, es hatalybalepese a Trk. 43. § - ban foglaltak szerint 
tortenhet. 

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 beiOI kozze kelt tennie, es egyben meg kelt kOidenie a velemenyezesben resztvevo 
allamigazgatasi szerveknek, valamint szakmai vizsgalat celjab61 az allamigazgatasi szervektol (minden 
fazisban) beerkezett osszes eszrevetellel egyott az allami foepftesznek. 

A szakmai vizsgalathoz, a j6vahagyott terv egy hitelesftett papir formatumu (kinyomtatott, minden 
oldalan hitelesitett, olvashat6 leptekO peldany) es egy kep formatumu CD adathordoz6n rogzitett 
peldanyat kerem, mely dokumentumok a szakmai vizsgalatot kOvetoen az allami foepfteszi irattarba 
kerOinek. Tekintettel arra, hogy szakmai velemenyemet es a szakmai vizsgalatot is a foepiteszi irattarban 
leva dokumentumok alapjan vegzem, kiemelten kerem, hogy a megkOidOtt dokumentumok hitelesfteset 
minden esetben tegyek meg 

Budapest, 2014. junius 6. 

Tisztelettel: 

ErtesOI: 
1. Cimzett, 

•;,/ ~·.. .. ") ' / <' ............. . 
-(1 ?'· ~' i. __ ._:_ / - ( .. J 

dr. i~(~line K6csi Margit 
~- ,<~··· 

2. Budapest Fovaros Kormanyhivatala TOrvenyessegi FeiOgyeleti Foosztaly 
3. lrattar 



Ogyiratszam: 
Ogyintezo: 

Telefon: 
E-mail: 

7. melleklet az el•terjeszteshez 

BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

EPITESUGYI ES OROKSEGVEDELMI HIVATAL 

ALLAM! FOEPITESZ 

BPD/010/00047-2/2014 
Kovesi Gyorgy 

06-1/485 69 16 
kovesi. gyorgy@bfkh. hu 

Targy: vegso velemenyezesi szakasz 
Budapest X. KVSZ m6dosltas az E-D metr6vonal -
kerl.llethatar (Liszt Ferenc Nemzetkozi Repl.lloterre 
vezeto ut) altai hatarolt terl.lletegysegre vonatkoz6an 
Melleklet:-
Hiv. szam: K/1257/2014/XI 

Kerem, /eve/eben hivatkozzon Ogyiratszamunkra! 

Kovacs Robert polgarmester 
Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat 
Polgarmestere 
1475 Budapest 
Pf. 35 

Tisztelt Polgfumester Or! 

KOszonettel vettem a Budapest X. E-D metr6vonal - kerulethatar (Liszt Ferenc NemzetkOzi RepOIOterre 
vezeto ut altai hatarolt terOiet KVSZ m6dosltassal kapcsolatos megkereseset, melyre hivatkozott szamu 
levele alapjan a telepulesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepulesfejlesztesi strategiar61 es a telepO
Iesrendezesi eszkOzOkrOI, valamint egyes telepOiesrendezesi sajatos jogintezmenyekrOI sz616 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felhatalmazasa alapjan az alabbi, Trk. 40. § (2) bekezdes 
b) pont szerinti vegsO szakmai velemenyt adom. 

A tervezet velemenyeztetese a Trk. eiOirasai alapjan, teljes eljarassal tortent. A KepviseiO-testolet a 
partnersegi egyeztetes szabalyait az 326/2013 (V1.27.) KOKT hatarozataban rogzitette, ennek megfele
IOen a partnerek a tervezetet 2014. marcius 20-t61, 2014. aprilis 20-ig velemenyezhettek. A tervezettel 
kapcsolatos allamigazgatasi es egyeb szervek velemenyeinek tisztazasa erdekeben 2014.majus 9-en a 
Trk. 39. § (1) bekezdes szerinti egyezteto targyalast tartottak. Tajekoztatasa szerint az egyezteto targya
las a jelenlevOk egyetertesevel zarult le. 

A Kepviselo-testolet Trk.39. § (2) bekezdes szerinti, Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatar61 sz616 
31/2011 (IX.23) Ok. rendeleteben a Polgarmesterre ruhazta a dontest a telepOiesrendezesi eszkozok 
velemenyezese soran beerkezett velemenyek elfogadasar61, illetve el nem fogadasar61. A Polgarmester 
Or elfogadta a beerkezett velememyeket, az azokra adott valaszokat, az egyeztetO targyalas jegyzO
kc:>nyveben foglaltakat, illetve azt hogy a beerkezett velemenyek es a rendelettervezet kOzOtt ellentmon
das nem maradt fenn. 

Felhivom szives figyelmOket, hogy 

• A KDV Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FelogyeiOseg KTF 8442/1-2014 szamu veleme
nyeben indokoltnak tartja a feltehetoen szennyezett talajvlz, az epitkezesek megkezdese eiOtti 
kOrnyezetvedelmi feltarasat, melynek soran a feltOitOtt talaj szennyezettsege is vizsgaland6. 

• A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdeszeti igazgat6saga XIV-G-04150-2/2014 szamu velemenye
ben rogzitette, hogy az erdoteroletek nagysaga a telepOies kozigazgatasi teroleten nem csOk
kenhet, igenybevetele eseten visszap6tlasar61 gondoskodni kell, a telepitendO terolet telepOies
rendezesi eszkozben tortenO megjelenitese mellett. 

A rendelettervezetben tovabbra is javaslom a cimben szereplo 2013. evi datum helyett 2014. evi hasz
nalatat. 
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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-testulete altai alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egysegebe, ennel fogva az 
mas jogszaballyal nem lehet ellentetes, ezert jogszabalyon alapul6 velemeny, eszrevetel a j6vahagyas
kor nem maradhat fenn. 

Targyi telepolesrendezesi eszkoz elfogadasa, es hatalybalepese a Trk. 43. §-ban foglaltak szerint tor
tenhet. 

Az Etv. 9.§ (8) bekezdese ertelmeben az elfogadott telepOiesrendezesi tervet valamint a beerkezett ve
lemenyeket es a figyelembe nem vetel indoklasat a polgarmesternek az elfogadast koveto 10 munkana
pon beiOI kozze kell tennie, es egyben meg kell kOidenie a velemenyezesben resztvevo allamigazgatasi 
szerveknek, valamint szakmai vizsgalat celjab61 az allamigazgatasi szervektol (minden fazisban) beerke
zett osszes eszrevetellel egyott az allami fMpftesznek. 

A szakmai vizsgalathoz, a j6vahagyott terv egy hitelesltett papfr formatumu (kinyomtatott, minden olda
lan hitelesftett, olvashat6 lepteku peldany) es egy kep formatumu CD adathordoz6n rOgzitett peldanyat 
kerem, mely dokumentumok a szakmai vizsgalatot kovetoen az allami fMpfteszi irattarba kerOinek. Te
kintettel arra, hogy szakmai velemenyemet es a szakmai vizsgalatot is a foepfteszi irattarban levo doku
mentumok alapjan vegzem, kiemelten kerem, hogy a megkOidOtt dokumentumok hitelesiteset minden 
esetben tegyek meg 

Budapest, 2014. junius 13. 

Tisztelettel: c:· /.· \ ~2 1 '/<~:':cl:\'< 
dr. Sersline K6csi'1VJarJit 

Errol ertesOI: 
1.) Cfmzett 
2.) Budapest Fovaros Kormanyhivatala, TOrvenyessegi FeiOgyeleti Foosztaly 
3.) trattar 

: ~,' '• .. ' 

f·,,: 



Ogyiratszam: 
Ogyintez6: 

Telefon: 
E-mail: 

8. melleklet az el• terjeszteshez 

BUDAPEST F6VAROS 
KORMANYHIVATALA 

epftesUgyi es oroksegvedelmi hivatal 
allami foepitesz 

BPD/01 0/00046-3/2014 
Kt>vesi Gy6rgy 

06-1/4856924 
kovesi.gyorgy@bfkh. hu 

Targy: Bp X. kerOiet, K6blmya KVSZ m6dositas 
az Akna utca, Granatos utca, Tarna utca, Jasz
berenyi ut, Kozma utca, Ojhegyi ut, Magl6di 
utca altai hatarolt terOietre a 314/2012 Korm. 
rend. 40. § (2) bekezdes szerint 
Melleklet:-
Hiv. szam: K/6232/2014/XI 

KerjUk valaszaban iktat6szamunkra hivatkozzon! 

Kovacs Robert polgarmester 
Budapest F6varos X. kerOiet K6blmyai Onkormanyzat 
1102. Budapest, Szent Laszlo ter 29 

Tisztelt Polgarmester Or! 

K6sz6nettel vettem targyi Bp X. kerulet, Kobanya KVSZ m6dosftas az Akna utca, Granatos utca, Tarna 
utca, Jaszberenyi ut, Kozma utca, Ojhegyi ut, Magl6di utca altai hatarolt terulet KVSZ m6dosftassal kap
csolatos megkereseset, melyre hivatkozott szamu levele alapjan a telepOiesfejlesztesi koncepci6r61, az 
integralt telepOiesfejlesztesi strategiar61 es a telepolesrendezesi eszk6zokr61, valamint egyes telepOies
rendezesi sajatos jogintezmenyekr61 sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felha
talmazasa alapjan az alabbi, Trk. 40. § (2) bekezdes b) pont szerinti vegso szakmai velemenyt adorn. 

A tervezet velemenyeztetese a Trk. elofrasai alapjan, teljes eljarassal tortent. A Kepviselo-testolet a 
partnersegi egyeztetes szabalyait az 326/2013 (VI.27.) KOKT hatarozataban r6gzftette, ennek megfele-
16en a partnerek a tervezetet 2014. marcius 20-t61, 2014. aprilis 20-ig velemenyezhettek. A tervezettel 
kapcsolatos allamigazgatasi es egyeb szervek velemenyeinek tisztazasa erdekeben 2014.majus 9-enn a 
Trk. 39. § (1) bekezdes szerinti egyeztet6 targyalast tartottak. Tajekoztatasa szerint az egyeztet6 targya
las a jelenlevok egyetertesevel zarult le. 

A Kepviselo-testolet Trk.39. § (2) bekezdes szerinti, Szervezeti es MOkOdesi Szabalyzatar61 sz616 
31/2011 (IX.23) Ok. rendeleteben a Polgarmesterre ruhazta a d6ntest a telepUiesrendezesi eszkozok 
velemenyezese soran beerkezett velemenyek elfogadasar61, illetve el nem fogadasar61. A Polgarmester 
Or elfogadta a beerkezett velemenyeket, az azokra adott valaszokat, az egyezteto targyalas jegyzo
konyveben foglaltakat, illetve azt hogy a beerkezett velemenyek es a rendelettervezet k6zott ellentmon
das nem maradt fenn. 

Felhivom szives figyelmi.iket, hogy 
• a KDV Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fe/Ogyeloseg KTF 9152-1/2014 szamu veleme

nyeben jelezte, hogy a tervezesi teri.ileten hulladekot, annak veszelyessegere tekintet nelkOI, ti
los elhelyezni, tovabba a volt hulladeklerak6b61 keletkezo dep6niagazok elvezeteset folyamato
san biztositani szokseges es itt nem javasolt epitmeny elhelyezese. 

1056 Budapest, Vaci u. 62-64. -1364 Bp. Pf. 234.- Telefon: +36 (1) 4856945 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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• A BFKH Kozlekedesi Fe/Ogye/6sege Utogyi Osztaly BF/UO/NS/N467/3/2014 szamu leveleben
onkormanyzatuk valaszaik figyelembe veteiE§vel is- a korabbi velemenyeben foglaltakat fenntar
totta: ,.Jaszberenyi ut hatalyos szabalyozasi terv szerinti epftesi szelessegenek 40 m-re torteno 
csokkenteset nem tamogatjuk. A dokumentaci6ban a Jaszberenyi ot keresztszelvenye foly6pa
lya szakaszon lett felveve, fgy a csom6ponti szakaszon a jarmuosztalyoz6k tObblet savigemye, 
gyalogos kOzepsziget elhelyezhetosege, kozOti gyorsvasOti megall6hely terOietigenye nines iga
zolva. (Jaszberenyi ut- Tarna u. csom6pont) Tovabba 2x2 savos foutvonalak menten a minima
lis jardaszelesseggel kialakltott gyalogos feiOiet velemenyOnk szerint nem megfelelo. Az intenzfv 
teherforgalmu utszakaszok eseteben a 16 m-es epftesi szelesseget tartjuk megfelelonek. A 16 
m-es szabalyozast jelenleg akadalyoz6 foldszintes epOietek megtartasaval a kornyezetalakltasi 
javaslat nem szamol. A Jaszberenyi utr61, annak hal6zati szerepe miatt a kOzvetlen ingatlan ki
szolgalast nem tartjuk megfelelonek, kOionosen akkor, ha szervizut kiepitesere van lehetoseg." 

• A BKK 1054/4-18/2014/1054 szamu velemenyeben jelezte, hogy 2012. 08.15-i egyeztetesen 
felmerolt az Ujhegyi ut 30m-re torteno szelesitesenek szoksegessege, aminek vizsgalatat a do
kumentaci6 nem tartalmazza. A Tarna utca e a Sibrik Mikl6s ut kozott pedig kerekparos fohal6-
zati elem kialakftasat tartja indokoltnak. 

A tervezettel kapcsolatban tovabbi szakmai eszrevetelt nem teszek, de felh ivom a figyelmet arra, hogy a 
jogalkotasr61 sz616 2010. evi CXXX. torvemy 2.§ (4) bekezdes b) pontja ertelmeben az Onkormanyzat 
Kepviselo-testOiete altai alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egysegebe, ennel fogva az 
mas jogszaballyal nem lehet ellentetes, ezert jogszabalyon alapul6 velemeny, eszrevetel a j6vahagyas
kor nem maradhat fenn. 

Targyi telepolesrendezesi eszkOz elfogadasa, es hatalybalepese a Trk. 43. § - ban foglaltak szerint tor
tenhet. 

Az Etv. 9.§ (8) bekezdese ertelmeben az elfogadott telepOiesrendezesi tervet valamint a beerkezett ve
lememyeket es a figyelembe nem vetel indoklasat a polgarmesternek az elfogadast kOveto 10 munkana
pon belol kozze kell tennie, es egyben meg kell kOidenie a velemenyezesben resztvevO allamigazgatasi 
szerveknek, valamint szakmai vizsgalat celjab61 az allamigazgatasi szervektol (minden fazisban) beerke
zett osszes eszrevetellel egyott az allami foepitesznek. 

A szakmai vizsgalathoz, a j6vahagyott terv egy hitelesrtett papir formatumu (kinyomtatott, minden aida
fan hitelesitett, olvashat6 lepteku peldany) es egy kep formatumu CD adathordoz6n rogzftett peldanyat 
kerem, mely dokumentumok a szakmai vizsgalatot kovetoen az allami f69plteszi irattarba kerulnek. Te
kintettel arra, hogy szakmai velemenyemet es a szakmai vizsgalatot is a foeplteszi irattarban levO doku
mentumok alapjc'm vegzem, kiemelten kerem, hogy a megkOidOtt dokumentumok hiteleslteset minden 
esetben tegyek meg 

Budapest, 2014. junius 5. 

Tisztelettel: 

dr. Sersline K6csi Mardit 
'·, 
,::, 

ErtesUI: 
1. Cfmzett, 
2. Budapest Fovaros Kormanyhivatala TOrvenyessegi FeiOgyeleti FOosztaly 
3. lrattar 


