Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a Budapest X. kerület, Pilisi utca- L4 övezet- belterületi határ- Nemes utca-Kabai
utca-MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Állami Főépítész (Közép-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal Azzami Főépítész); KDV Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ANTSZ Budapest X-XVII
ker. Intézete); Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság; Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság
Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió; Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelősége, Közlekedési Alágazatok Főosztály (Nemzeti KözZekedési Hatóság Középmagyarországi Regionális Igazgatósága; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatóság Repülőtér-felügyeleti Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal; Budapest Főváros
Kormányhivatalának Földhivatala (Budapesti l. számú Körzeti Földhivatal); Pest Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (Allami
Kormányhivatal
Erdészeti Szaigálat Budapesti Igazgatósága); Pest Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság (Fővárosi és Pest Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság); Pest Megyei
Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
(Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság); Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály; Budapesti
Rendőr-főkapitányság X. ker. Rendőrkapitánysága; Budapesti Bányakapitányság Földtani és
Adattári Osztály; Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala; Budapest Főváros Önkormányzata
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések
l. Alkalmazási

előírások

1.§
(l)

E rendelet hatálya Budapest X., Kőbánya szabályozási tervben meghatározott területére
(a továbbiakban: a terület), azaz a Pilisi utca- L4 övezet- belterületi határ- Nemes
utca- Kabai utca - MÁV vasútvonal által határolt területre ~.erj.ed ki
_
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(l)

A nem kötelező szabályozási

elemektől

(3)

A területen új épület létesítése esetén a terepszint 1,0 méternél nagyobb mértékű
megváltoztatása (rézsű, feltöltés), csak az érintett területre vonatkozó kertépítészeti terv
szerint végezhető.

el szabad térni.

2. Építmények elhelyezése

3.§
(l)

A területen önálló kiegészítő épületek- garázs kivételével - nem helyezhetők el.

(2)

A területen sátor, (lakó)kocsi, fóliasátor és más hasonló jellegű építmény nem
helyezhető el, kivéve a hátsó kertben, a közterület felől nem láthatóan elhelyezett
üvegházat

(3)

A területen tömör kerítés nem

(4)

Szabályozási terv, illetve jogszabály rendelkezése hiányában, az építési hely közterület
részén kialakított terepszint alatti garázs rámpája és a telek közterületi határa
között, legalább 5 méteres, legfeljebb 5%-os lejtésű terepszakaszt kell kialakítani.

létesíthető.

felőli

(5)

(6)

Közterületen a vonatkozó hatályos rendelkezések keretei között - az erre vonatkozó
helyi rendelet hatályba lépéséig - csak az alábbi melléképítmények, köztárgyak,
nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik a külön jogszabályok keretei között
helyezhetők el a környezet arculatához illeszkedve:
a)

2 m2 -t elemeiben vagy összességében meghaladó méretű reklámfelület, reklámhordozó, továbbá ún. "óriás poszter", "óriás reklám"- a reklámszabályzat hatályba
lépéséig - nem helyezhető el, kivételt képez az építési terület takarására szolgáló és
meghatározott időre, de legfeljebb 6 hónapra engedélyezett reklám, valamint az
épület részeként kialakított cégfelirat,

b)

egyéb hirdetőberendezés, egyéb reklámhordozó,

c)

tájékoztató (információs) rendszer elemei,

d)

utcabútor és

e)

köztárgy.

Az építési szabályzat szempontjából a környezetet zavaró hatású építménynek kell
tekinteni - a más jogszabályban meghatározott építményeken túlmenően - az
alábbiakat:
a)

az autós étterem, gyorsétterem, zenés vendéglátó létesítmény, diszkó, stb.

b) kerthelyiséggel üzemelő új közösségi szórakoztató építmény
c) kereskedelmi, illetve raktározási célú helyiségeket is magában foglaló építmény a
gyűjtőút vagy annál magasabb rendű út mentén is csak abban az esetben létesíthető,
ha a rakodási zaj elleni megfelelő védelem zárt és fedett rakodóudvarral vagy
méretezett védőtávolság kialakításával biztosítható.
(7)

A területen üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(8)

A területen a gazdasági állattartás az állattartásra vonatkozó helyi rendelet szerint
megengedett.
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3. A környezet védelme
4.§

(l)

Az építményeket, a terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülő
helyiségeket - a talaj szennyezésének elkerülése érdekében - úgy kell kialakítani, hogy
az ott keletkező, a környezetet károsító (folyékony) hulladékok és (folyékony) veszélyes
hulladékok ne kerülhessenek a talajba.

(2)

A terület a vonatkozó jogszabály alapján a felszín alatti víz szempontjából érzékeny
kategóriába sorolt, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területen lévő települések közé tartozik.

(3)

A terület légszennyezettségi besorolása a vonatkozó jogszabály alapján a
Légszennyezettségi agglomeráció, l. Budapest és környéke, ahol a
légszennyezettségi zónabesorolás a következő: kén-dioxid E, nitrogén-dioxid B, szénmonoxid D, PM 10 B, benzol E, talajközeli ózon O-I, PM 10 arzén (As) F, PM10 kadmium
(Cd) F, PM 10 nikkel (Ni) F, PM 10 ólom (Pb) F, PM 10 benz(a)pirén (BaP) B.
következő:

(4)

A közterületek, utcák legalább egyik oldalán fasor telepítéséről kell gondoskodni,
kivéve, ha a növényzet kihelyezését a műszaki adottságok nem teszik lehetővé, vagy ha
a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

(5)

A területen bármely építési tevékenység a
területek figyelembevételével alakítható ki.

meglévő erdő sült,

illetve

erdősített

4. Közlekedés
5.§

(l)

A területen a közterületeket (utcák, vegyes használatú utak, gyalogutak) az utcák
berendezési tárgyainak elhelyezését is tartalmazó kertépítészeti terv szerint, az
információs (tájékoztató) rendszer elemeivel összehangolva kell kialakítani.

(2)

A területen a gyalogosközlekedést szolgáló járdák burkolatát, berendezését egységes
koncepció alapján kell kialakítani akkor is, ha az ütemezetten kerül megvalósításra.

(3)

A Heves utca - Hortobágyi utca között új magánút a Körvasút menti körút telkének
szélétől mért 40 méteres sávon belül, valamint a Rákos-patak 50 méteres
védőtávolságán belül nem alakítható ki.

(4)

Magánút szélessége legalább 8 méter kell, hogy legyen, a
figyelembevételével.

(5)

A terület közútjainak tervezési osztályba sorolása:
a)
b)
c)
d)
e)

Körvasút menti körút:
4-es út fővárosi bevezető szakasza:
Méhes utca:
Kerepesiút-Körvasút menti körút új
Egyéb lakó és kiszolgáló utcák:

5.

összekötő

útja:

meglévő

telekalakulatok

B.III.a.B.
B.III.a.B.
B.IV.b.B.
B.IV.b.B.
B.IV.d.B.

Közművek
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6.§

(l)

Felhagyott, feleslegessé vált közművezetékeket, közműlétesítményeket el kell bontani,
funkciót vesztett vezeték, műtárgy nem maradhat sem fold felett, sem föld alatt.

(2)

Húsz vagy annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemeit szegéllyel és szilárd
burkolattal kell megépíteni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne
folyhasson közvetlenül a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a
szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz
csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatomahálózatba. Ún.
"zöldbeton", gyephézagos beton, gyeprácsos parkoló nem alakítható ki.

(3)

A burkolt utakkal rendelkező területen, valamint utak szilárd burkolatának kiépítésekor
új vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni vagy meglévő rekonstrukcióját föld alatti
(földkábel, alépítmény) elhelyezéssei kell megvalósítani.
II. FEJEZET
Beépítésre szánt területek övezeti előírásai
6. A területre vonatkozó általános

előírások

7.§

A területen az alábbi építmények helyezhetők el az építési övezetek előírásainak keretei között:
a)

lakóépületek,

b) közösségi építmények (a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, szálláshely szolgáltató épület, vendéglátás épületei, a terület rendeltetését nem zavaró iroda, sportépítmény),
c)

a munkahelyi területen elhelyezhető rendeltetésű épületek közül kereskedelem,
ellátás-szolgáltatás, kutatás, fejlesztés építményei,

d)

zöldfelületi építmények,

e)

közlekedési építmények,

f)

közmű

g)

valamint az a)-f) pontokban felsorolt épületeket kiszolgáló és
építmények.

építmények, illetve közmű-műtárgyak,

7. A Lakóterületekre vonatkozó általános

kiegészítő

előírások

8.§

(l)

A terepszint alatti építmény területe a telek területének legfeljebb 35 %-a lehet, melyből
a közterületi telekhatár mentén elhelyezett önálló terepszint alatti építmények területe a
telek területének legfeljebb l O %-a lehet.

(2)

A terepszint feletti épület(rész) a közterületi telekhatártól a szomszédos telkeken
kialakult távolságban vagy legalább 5 méter távolságban helyezhető el.

(3)

Az oldalkert 3,75 méter.

(4)

A hátsókert 7,5 méter.
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(5)

Az épület utcai (közterület felőli) homlokzatának legnagyobb magassága (F/L)
legfeljebb 6,00 méter lehet, mely az építési hely területének legfeljebb 15 %-án
túlléphető, de ott sem haladhatja meg a 7,50 métert.

(6)

Az övezet telkein 360 m 2 -enként egy lakás alakítható ki, de a kertvárosias jelleg
megőrzése érdekében egy telken legfeljebb 4 lakás helyezhető el.
8. L4-X-SZ jelű építési övezet
9.§

Az L4-X-SZ jelű építési övezet (intenzív kertvárosias lakóterület) teljes közművesítéssel
kialakított telkei és a telken elhelyezhető építmények jellemzőit az l. táblázat adatainak
alkalmazásával kell meghatározni.
l táblázat

Az építési telekre meghatározott
legnagyobb megengedett
Legkisebb

L4-X-SZ
Beépítési mód
(építési hely)

Szélesség
m

Mélység
m

Terület
m2

Zöldfelület
%

Szintterületi
mutató m 2/m2

Beépítettség
%

Szabadon álló

16

25

800

50

0,70

25

Az épületre
meghatározott
Legnagyobb
építménymagasságm

7,50

9. L4-X-SZ/A jelű építési övezet
10.§

Az L4-X-SZ/A jelű építési övezet (intenzív kertvárosias lakóterület) teljes közművesítéssel
kialakított telkei és a telken elhelyezhető szabadon álló építmények jellemzőit a 2. táblázat
adatainak alkalmazásával kell meghatározni.
2 táblázat

Az építési telekre meghatározott
legnagyobb megengedett
legkisebb

L4-X-SZ/A
Beépítési mód
(építési hely)
Szabadon álló

Szélesség
m

Mélység
m

Terület
m2

Zöldfelület
%

Szintterületi
mutató m 2/m2

Beépítettség
%

16

25

800

50

0, 70

30

10.

L4-X-1Kjelű

Az épületre
meghatározott
Legnagyobb
építménymagasságm

7,50

építési övezet

ll.§
(l)

Az L4-X-IK j elű építési övezet (intenzív kertvárosias lakóterület) telj es közművesítéssel
kialakított telkei és a telken elhelyezhető építmények jellemzőit a 3. táblázat adatainak
alkalmazásával kell meghatározni.
3 táblázat

Az építési telekre meghatározott
legnagyobb megengedett
legkisebb

L4-X-IK
Beépítési mód
(építési hely)

Szélesség
m

Mélység
m

Terület
m2

Zöldfelület
%

Szintterületi
mutató m 2/m2

Beépítettség
%

Ikres

16

25

600

50

0, 70

30

(2)

Az épületre
meghatározott
Legnagyobb
építménymagasságm

7,50

Az övezetben az építési telek legnagyobb megengedett területe: 1000 m 2 .

ll. M-X-SZ jelű építési övezet
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12.§

(l)

Az M-X-SZ jelű építési övezet (munkahelyi terület) teljes közművesítéssel kialakított
telkei és a telken elhelyezhető szabadon álló építmények jellemzőit a 4. táblázat
adatainak alkalmazásával kell meghatározni.
4 táblázat

Az építési telekre meghatározott
legnagyobb megengedett
legkisebb

M-X-SZ
Beépítési mód
(építési hely)

Szélesség
m

Mélység
m

Terület
m2

Zöldfelület
%

Szintterületi
mutató m2/m2

Beépítettség
%

Szabadon álló

-

-

1500

30

2,0

40

(2)

Az

előkert

Az épületre
meghatározott
Legnagyobb
építménymagasságm

7,50

mérete 5 méter, az oldalkert 3,75 méter, a hátsókert 7,5 méter.
12. I-X-SZ jelű építési övezet
13. §

(l)

Az I-X-SZ jelű építési övezet (intézmény terület) teljes közművesítéssel kialakított
telkei és a telken elhelyezhető szabadon álló építmények jellemzőit az 5. táblázat
adatainak alkalmazásával kell meghatározni.
5 táblázat

Az építési telekre meghatározott
legnagyobb megengedett
legkisebb

I-X-SZ
Beépítési mód
(építési hely)

Szélesség
m

Mélység
m

Terület
m2

Zöldfelület
%

Szintterületi
mutató m 2/m2

Beépítettség
%

Szabadon álló

18

25

1000

40

0,7

25

Az épületre
meghatározott
Legnagyobb
építménymagasságm

7,50

(2)

A terepszint alatti építmény területe a telek területének legfeljebb 30 %-a lehet, melyből
a közterületi telekhatár mentén elhelyezett önálló terepszint alatti építmények területe a
telek területének legfeljebb 10 %-a lehet.

(3)

A terepszint feletti épület(rész) a közterületi telekhatártóllegalább 5 méter távolságban
helyezhető el.

(4)

Az oldalkert 3,75 méter, a hátsókert 7,5 méter. Az árapasztó árok mentén a telekhatártól
legalább 5 méteres távolságot kell biztosítani.

(5)

Lakás nem helyezhető el.

(6)

Egy épület bruttó beépített alapterülete nem haladhatja meg a 600m2-t.

(7)

Az építési telek legnagyobb megengedett területe 4500 m 2 lehet.
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III. FEJEZET
13. E-TG-X-SZ jelű övezet
Beépítésre nem szánt területek övezeti előírásai
14.§
(l)

Az E-TG-X -SZ j elű övezet (turisztikai erdők) telj es közművesítéssel kialakított telkei és
a telken elhelyezhető szabadon álló építményekjellemzőita 6. számú táblázat adatainak
alkalmazásával kell meghatározni.
6. sz. táblázat

Beépítési mód
(építési hely)

Szélesség

Mélység

m

m

Szabadon álló

(2)

Az

elő-,

Terület
m2

Zöldfelület

Szintterületi
mutató m2/m2

Beépítettség

%

300 0

90

0,03

3

%

Az épületre
meghatározott
Legnagyobb
építménymagasságm

4,50

oldal- és hátsókert mérete l O méter.
14. Z-KK-X-SZ jelű övezet
15.§

A Z-KK-X

jelű

övezet (közkert) teljes
szabadon álló építmények
alkalmazásával kell meghatározni.
elhelyezhető

közművesítéssel

jellemzőit

kialakított telkei és a telken
a 7. számú táblázat adatainak
7. sz. táblázat

Z-KK-X
Beépítési mód
(építési hely)
Szabadon álló

Szélesség

Mélység

m

m

Terület

mz

Zöldfelület
%

Szintterületi
mutató m2/m2

Beépítettség
%

200 0

50

0,04

2

Az épületre
meghatározott
Legnagyobb
építményma assá m

3,50

15. Keretövezetbe nem sorolt közlekedési területek
16.§
(l)

A közlekedési területek szabályozási szélességét a szabályozási terv rögzíti.

(2)

A keretövezetbe nem sorolt közterületek területén a KL-KT jelű keretövezetre,
illetve a közterületekre vonatkozó

előírásokat

kell alkalmazni.
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IV. FEJEZET
Záró rendelkezések

17.§
Ez a rendeletakihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.

18.§
Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
a Budapest X. kerület, Hortobágyi utca - Nemes utca - Kabai utca - Paprika utca által
határolt területfelhasználási egység változtatási tilalmáról szóló 60/2008. (IX. 21.)
önkormányzati rendelete.

19.§
Ezt a rendeletet a hatályba lépését követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

v "\;llL.

voftovács Róbett
polgármester·,

jegyző
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l. melléklet a 36/20 ll (IX .29.) önkormányzati rendelethez

SZABÁLYOZÁSI TERV (M=l:l:OOO)

9

l. fliggelék a 36/20 ll (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Az EGIS gyárterület védőterületeire vonatkozó előírás: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 25. § (2)
bekezdése.
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